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tac fericirea
să nu supăr nefericiții
calc urmele tăcerilor mele
ca pe o lună ce croșetează vise fără mine
căci visele mele ca lupii
urlă.
you say:
te văd
și de nu mă simți bucată din carnea ta
– plec.
(mă planifici?)
deșteptată din tine declar:
vânt de primăvară pe felii de inimă proaspătă
îmi zici: când te iubesc
privește-mă
răspund: mă plictisești și lupii mușcă
din mine reziduuri.
aud
timpul ăsta îngrozitor de scurt
care trece ca o căruță plină
cu pământ de cimitir
roțile lasă urme
împrăștie suflete
pomană morților
de plictiseală.
5

te voi desena crucificat pedepsit
amintiri cu sertare
– combustibil demodat.
concluzii:
se taie în carne vie
orgoliul domină sau sentimentul
de autoconservare.
iubire de scurt metraj =
film de proastă calitate
căci se taie
se taie în carne vie
și nu se face să arăți cât te doare.
tac fericirea
să nu supăr nefericiții
sângele e privit cu o condescendență
monotonă.
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bea-mă
și nu s-a spus ultimul cuvânt până ce cîntăreața
grasă
nu v-a fi țipat pe scenă
aria cocoșului turbat.
sopran de coloratură cu privire creață
cochetăriile lui în fața cîntăreței
lipsită de păr și de talent
se dovedesc erotice
destul de exotice
dar calul trebuie neapărat să fie dus
la adăpat.
mă regăsesc eliberată
de orice constrângere
absurdă.
stau încordată fibră
cu fibră.
cîntăreața fiind preocupată
curbată
se delasă în vârtejul ambiguităților
uitând să dea tonul
și scena se surpă sub noi.
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de mult timp se surpă
nu observați cum ultimul țipăt al lebedei
a spart balonul?
era de așteptat
cu spectatorii adormiți azi a căzut balconul.
eu am plecat.
sunt ocupată atât de ocupată
de a trăi o fantezie
aproape adevărată.
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țipătul tăcut sugrumat
al cântăreței chele devine un act sinucigaș.
în sala scaunelor goale
contrastul
între așteptare și realitate
duce repede înspre nimic.
cântecul cel așteptat al sopranei de coloratură pițigăiată
mascată anulată
mrs. smith nu s-a născut.
și ultimul țipăt al lebedei
înjunghiată de poetul uitat în groapa mortală
a lipsei de inspirație
a devenit doar o expresie verbală răsuflată
vehicul de teatralitate
absență.
jocul ideilor peste timp
va fi memorie culturală inversă.
profesorul își ucide eleva în procesul dadaist.
urmuz
a murit anonim.
peștii au reînceput să circule pe picioarele din spate rânjind.
noua realitate de după
ultimul val uman.
organele anexe
devin inutilizabile.
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facebook my love
ah bestie alunecoasă a inadvertențelor
celulare!
plicticoasele momente politicoase
costisitoarele laikuri sociale
îți deformează sufletul de animal bine hrănit
înfometat
de vorbe.
ascunde-te sub masă
pupăză-n plasă
broasca țestoasă-ți va spune că doar în casa ta ești rege.
ah bestie te omoară zăpușala
sufletelor simple!
strâmbi nasul de duhoarea
leșurilor
necivilizaților citiților incorect
afectații defectați.
tu pește strălucitor aluneci iminent
prin lichidul umed al timpului
și al vieților care-ți aparțin.
trăiesc în aparent
un fel de traseu neclar.
declar.
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oh scufundată-n nuferi și în vis
albastră
aproape translucidă
într-un tablou pre-rafaelist
în care totul este vag
ca boarea parfumului de iasomie
pictat într-un moment de incandescnță
cu mână de artist.
și nu vei ști nicicând
indiferența mea de piatră rece –
corp palid printre flori –
îmi vei picta doar carnea
neînsuflețită
pedeapsă că mi-ai
zidit memoria în piatră
elegie lui Orfeu.
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scrisori lui lucas
gorila mea de iarnă în visul unei nopți
1.
nu-mi cunosc adâncimea
singurătății.
totul e rapid.
mă grăbesc mereu.
alerg printre începuturi.
în împărăția ta
frumos și negru.
lucas gorila mea mă îmbrățișezi iarna
cu brațe îmblănite.
dormim linguriță
ești bărbatul
meu de iarnă.
știai că în timpul îmbrățișării ardem 360 de calorii?
și ne spunem cuvinte
cu atâtea înțelesuri despre nuanța vopselei de păr
despre arta medievală
despre următorul război votăm identic.
altminteri cum ți-aș permite
să-mi pictezi buzele?
apoi mă scufund
în apele mele tulburi
că nu-mi găsesc locul.
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sap cu unghiile în carne.
îmi cresc coarne.
nedemnă. neam de insomniaci notorii
cu gânduri impure.
motorul continuă să creeze cantități.
artă automată.
se deschid inimi picioare
tot felul de rugăciuni lipsite de sens.
adâncă în însingurare
țin genunchii strânși la piept
și tu gorila mea
mă săruți inconștient doar iarna
că mi-e frig.
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2.
despre toate acestea vom mai vorbi
lucas iubirea mea
gorilă a viitoarei lumi
după ce soarele va înceta.
a pîrjoli sufletele nenorociților care au vrut să spere
în lumină blândă
din afara narativelor stereotipe ce vorbesc
limba luptelor
înflăcăratele ilogicele nebunii
obsesive ale orgoliului.
zici că exiști pe propria-ți răspundere
– însinguratul insulei.
dinafara lumii s-a declarat război
însingurării.
voi rezista fără tine.
am ars toate războaiele în mine
ca să-ți pot trăi minutul.
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sub soarele nostru comun ce nu mai vrea să fie viață
voi arde să-ți înțeleg
liniștea.
vom mai vorbi despre toate acestea
iubitul meu lucas în îmbrățișarea ta
declar pe propria-mi răspundere.

3.
lucas gorila mea de iarnă
îmbrățișarea ta în gerul crâncen
în frigul fără prieteni
brațele tale mi-au topit respirațiile.
îmblănita mea gorilă lucas am fugit
în noi
am iubit fără opreliști gorila mea lucas
spre pomul fructului m-ai purtat în brațe
pe-acea insulă dinafara lumii
apoi am uitat să conversăm
și știi tu doar carnea ne era preludiul poemelor
și al privitului în ochi.
gorila mea
uite a venit primăvara plină cu flori
luăm hotărâri ce ni se par perfecte
le trăim.
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și dacă nu le-am fi luat?
dacă lăsam iubirea să atârne în spațiul imens
ce ne desparte
am fi devenit
rutină?
că nu mai e iarnă
decât în noi.
acum în timpul reînnoirilor aud un cântec
îmi undui șoldurile pe melodia lui.
e proaspăt
ca liliacul în care-mi îngrop timidă obrazul
cu lacrimile-n ochi de dorul
vechi
mereu cu întrebarea:
ar fi devenit rutină?
lucas gorila mea am mai iubit cândva
– iubire de copil –
și aș fugi în ea că primăvară e
și liliacul din pieptul meu te respiră
lucas gorila mea cu brațe puternice
și rădăcini.
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fermecată
inspir situația în care să nu mă pot reprezenta
în întregimea disputelor nuanțate.
un blur al terenului comun e necesar
ca să răspund întrebării
care ar elucida lupta
dintre lăuntrul meu
și impresia incertă
întipărită pe retina trecuturilor.
ceață învăluită
în nerăspuns ambiguu.
am fost sau nu
a devenit neimportant.
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femeia barca și marea
îngîndurată incendiată mai degrabă
de țipătul și de întoarcerea
păsării negre.
stau în negarea înfrîntă a negrului
în nebuloasa nemiloasa
descompunere a culorilor
din kitschul curcubeului milenar
cu care m-am obișnuit
ca persoană privată.
existența purului.
banalitatea frumosului acceptat.
marea știe exact cum cade în ea
apusul
și uite că NU
va mai fi apus colorat!
barca nu spune nimic.
e obiect.
femeia va întoarce capul
să nu vadă pisica înfometată.
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corbii croncăne negrul
și cearcănele ei
cu o plăcere ce se vrea virtuoasă.
imagini rupte
în bucăți de singurătate.
marea se încuie în liniște adâncă.
cine știe ce va erupe acolo.
femeia și marea au respectat
mereu atitudinea legăturii lor viscerale.
culoarea neagră le acoperă memoria
ca un trup molatec
relaxat.
femeia barca și marea
întorc capul în partea
cealaltă.
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ascult pietrele
în coapsa generoasă a pământului
cum se trezesc din amorțirea caldă a verii
născând furtuni bolborosite
în alge astringente
și nisip supărat.
valurile aleargă
înnebunite
mânate de un vânt străin
rătăcit din deșert
urlând într-o singură direcție
neștiind
de se vor sparge cu tâmpla de stânci
sau vor renaște din propria matcă
într-o nouă luptă sisifică.
palmierii dau din brațe
de parcă-mi fac semn
s.o.s.!
fă cumva să putem alerga
să fugim din zarva asta rece
înapoi
în încremenirea verii!
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ne-au proțăpit decor de mal
lângă mare
fără să ni se fi cerut părerea.
iar norul ăla negru care-i mult prea
aproape
părând și el extrem de supărat
face pe balena.
dar e doar un nor sărat
ce se va risipi
în primii stropi de ploaie noroioasă
ce îmi vor roade mașina până la fier.
știu:
numai piatra
și eu
suntem ostaticii timpului care trece
contemplativ.
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trăiesc apă.
curg întâmplătoare între pietre.
las urme în albia mea temporară –
momente lipsite de prejudecăți.
șerpuiesc viața ca șarpele fără picioare
alungat din casa lui de parazit.
viața mă taie piatră
mă lovește piatră
mă seacă
nu mă las călcată.
voi fi calul cel verde cu moț albastru
în frunte.
mie întotdeauna albastrul a fost o speranță.
mă recunoaște
mă știe prieten de trăsnăi
și zâmbesc brusc liniștită în mine
că niciodată
nu voi scrie
moarte
nu eu.
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premoniții
încuiată în sinea ei ca într-un ou
netezește crăpăturile inimii
cu miere de dorințe
până când universul devine
perfect ermetic.
și calmă
femeia care locuiește într-un shue
pictează zilnic vise colorându-le în culori zglobii.
inventează rădăcini frunze grăunțe
carne de suflet
și gătește peștelui ei emoții.
peștele nu e rege
nu nu!
e democrație acolo pe tărâmul lor colorat
și-i face copii peștișori
cărora le visează aripi de vultur.
zi de zi an de an
femeia care locuiește
în pantoful ei de viață
îmbrăcată în oul ei perfect armura
acelui sine înfricoșat de atingere
există.
23

și există până ce oul devine piatră de moară
atârnată de gât
și se îneacă
în nisipul mâlos plin de viermi
și alte lighioane lipsite de șira spinării.
nimeni nu a plâns după ea.
nici îngerii nu au salvat-o
drept pedeapsă
că a uitat să-și viseze aripi.
peștele înoată.
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un înger prăpădit stă
în camera scaunelor goale
în așteptarea unui semn
dar cerul a obosit
de discuția nesfârșită a îngerilor
lipsiți de răspunsuri.
mă întrebai cum e vremea la noi
așa de simplă conversație.
pe când
orașul meu transpiră zgomotos nisipul deșertului
ce plouă acid și gunoi
peste străinii ce pășesc ca o boală
cu fețe transparente!
cine știe
poate-s cunoscuți sau prieteni
ce-și caută identitatea
pășind în somn!
banală confuzie
borborosind lista cumpărăturilor de stoc.
trec printre ei
transparentă.
căci viață de va fi
sau bombe de-or cădea în nordul orașului
e necesar un stoc de mâncare.
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deci clima orașului meu
e o dârdâială cu frică
și singurătate
pe când fulgi de plastic în vitrine anunță
culoarea albă oficială
în griul murdar.
vor fi și sărbători.
iar camera cu îngerul uitat
stă
cu scaunele neocupate
ca memoria unui măgar
ce rage
crezându-se privighetoare.
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în adevărul alb pe negru
unde cineva urlă cu sentimente roșii
altcineva cu sensibilități verzi
va înțelege ce spun.
dar atingerea bărbaților îmbrăcați în cămăși cu buline
de fetele cu părul lins
este interzisă prin legea elefanților –
singurii cu prioritatea culorii.
buclele nu sunt acceptate nici sandalele
sau sânii din silicon
deși liniștea înșelătoare a cuvintelor
de dragoste care nu zic nimic
este ambiguă.
acum când nu mai este decât eroarea
din spațiul printre rânduri
înțeleg cum
îngerii treziți din indolența iluziei cu paradisul
cad în negru.
ca gândacii de bucătărie
amețitor
repede
sufocați de propriul
nimic.
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în roz
pe când reflectam la poemele zburătoare
ale unuia din poeții mei preferați în ultimul timp
au aterizat câțiva extratereștrii
obosiți de lipsa de atenție nemărturisită
a muritorilor de rând
pentru porci înaripați.
și de ce
la urma urmelor să ne comportăm cu atâta snobism
în ignorarea câtorva adevăruri nedovedite
de parcă ar fi necesară o dovadă a existenței iubirii
dincolo de.
și tu la fel așadar scriind
tot ce-ți trece prin cap
m-ai purtat de colo colo prin jungla ta
și la un moment dat
am rămas.
cu ochii bleojdiți în amintiri
cred că adormisem în poemul tău
undeva în hoinareala mea proprie prin stuf
cu o undiță și un vierme gras viu
tras ca un ciorap pe cîrlig
nu chiar până-n capăt –
îi lăsasem codița
să se agite.
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așa se prind peștii pe dunăre!
și uite cum iar visez poemul tău
e că fluviul
mă poartă !
tot la baltă am cunoscut iubirea
ce m-a privit cu ochii peștilor
pe care i-am pus în sarea cumpărată din satul
pe unde am trecut noi cu barca să cumpărăm pături
și șosete de lână că
era frig noaptea în coliba de lemn
închiriată cu săptămâna
pe șpagă – un pachet de kent superlong
și ne-am.
încălzit tare tare sub pătura aspră
cu ochii la tavan ba tu ba eu
apoi ce mai pot spune
am prăjit un somn mare cât
o poveste cu niște roșii și ceapă.
era anul întunericului dar zău
noi eram doar fericiți.
revenind la ideea poemului zburător
mi-amintesc că ne-am întors acasă la Brașov
cu un avion mic rusesc
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undeva pe lângă Prejmer.
nu știu ce legătură are povestea mea întreruptă
cu porcii înaripați
cu poemele zburatoare ale prietenului meu bucureștean
sau preumblările tale fluviu
pe drumuri de apă
de sate pierdute
de cuvinte spuberate printre oameni
neamuri soldați și împărați
decât că-mi cresc
aripi cu povești.
o fată dragă se supără pe lume
în versuri tari.
o altă fată deșteaptă se răsucește în sinea ei
cu atâta durere și talent.
citind-o iubești oamenii.
și eu
ca porcul din poveste
zbor
cu versurile voastre lipite de umeri
pictându-mi visele.
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în acest talmeș balmeș
al imposibilităților
ți-am întâlnit îngerul personal
preocupat de tot felul de mundane în care
uitase de cerul lui curat
uitase de tine
și am țipat
înger trezește-ți duioșia!
de frică
a căderii în același nicăieri de ieri și alaltăieri
i-am dat aripile mele!
of tu înger.

(poem scris în 2020 pictoriței și prietenei dragi
Imola Ibolya Feldberg Popescu în speranța unei minuni)
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poimâine ne vom fi povestit despre morți
și toți avem morții noștri
și dor ne e.
în ziua din care eu număr oameni că gol s-a făcut de ei
laptele mi-a devenit negru ca smoala
lapte negru.
curgea și din palmele tale când mă îmbrățișai sufocând
și ochii-ți jucau în cap drăcește
tu erai alt tu
și pieptul meu a rămas
așa plin încă de iubirile ne date
căzut în cuțitele tale ca în cuvinte cu răni.
sângele meu era roșu exact ca al oricăruia
și copilul imaginar al iubirii noastre bea laptele negru
bea negru
la înmormântarea lui
din livada cu liliac.
și tu nu zici nimic acum
copilul nostru bea lapte negru.
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sângele meu e roșu ca sângele
și eu privesc doar de sus
deși nu am aripi
și nu zbor.
și va fi fost povestit oare că eu iubeam
atâta iubeam liliacul alb
îmi afundam obrazul în el ca să plâng
de fericire căci alta eram pe-atunci.
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tangaj
nu odată se întâmplă să se scufunde.
am mai trecut și vom trece treacă-va.
și se legăna dublu ca pe un vas bîntuit
și adevărul aruncat peste punte între prieteni
a durut.
și să mai ieși azi din casă.
mă uit la plafon.
stau pe spate număr oi ce trec incognito pleacă undeva nu
aici.
noi nevrednicii lumii noi ne plictisim numărând oi
și le credem animale proaste
deviant behavior.
definit dedicat derivat al sărutului repudiat
raportat repulsiei reputația reformată deformată
prost
a informației colective despre.
această situație cu care să mă simt în egală măsură tristă
absolut sufocată în traistă
ce farsă.
bubbe meise.
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abandon lepădare nepăsare năpastă abdicare
eroarea rătăcirii aberație cromatică informă
sofism posibil.
dada
ism – raționament aberație eroare rătăcire demență curată.
dereglarea de la tot ce am facut minunat în zilele
astea atât de incerte și anoste cu un bărbat.
care știe să iubească cum trebuie.
și revin ca să mai fie că bine a fost.
dulcea nebunie
colectivă!
corabia duce mai departe. în urmă acelaș om
pe care nu l-am ales niciodată.
a fost.
în tangaj de finală va fi luată aievea soarta noastră.
spartă deducție seducție
demonstrația logică a nihilismului instituțional
obstrucția adevărului absolut anihilat inuman
punct.
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despre această situație a mormântului
cu care să mă simt în egală măsură legată
tristă participare ilegală demascată
nemascată.
demonstrația nihilismului.
obstrucție adevărului absolut anihilat inuman
aderența misoginului la mizantropie și ce ar fi dacă
totuși
m-aș bucura de momentul dat?
nu știam că adâncind pierd legăturile.
observ de ce nu se păstrează distanța
în sumbritatea finalei umane!
amabilitatea de a fi observată diferit de persoana
ambiguă!
eu doream o îmbrățișare sinceră și dragoste.
și ce dacă pe față pare iluzie?
la urmă urmei chiar cu același om
pe care nu l-am ales niciodată
în tangaj de finală
(experții au cuvântul ultim).
experiența mea de curajoasă
să nu fie niciodată
dilemă.
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irelevant
gelozia este mai bolnavă
decât un virus.
șocant este faptul că nu există niciun motiv
de nemulțumire.
bucuria dansului ne-a găsit apropiați.
reportaj sondaj experiment
sau ce credeți domniile voastre –
există o iubire aici?
și ce-ar fi dacă
ne-am contopi pur și simplu?
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paing
pânză de păianjen cartea durerii mentale.
subțire ca firul de paing
bolnăvia poetică.
decalog decapitat
firul s-a derulat
în sfârșitul lumii.
blândețea inimii
virtute morală.
marea închisă se golește de apă.
peștii ducă-se-n pustii!
ce-i pasă lumii de pești și pisici
când moare uscată
de suflet?
moare de plictiseală
moare atât de public!
lecție despre această situație
mâine la ora 12 pe zoom
prețul participării douăzeci euro – paypal
spațiu redus înscriere din timp
pentru festivitatea încheierii
finale.
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condamnată la solitudine
falsă casă de toleranță
zero corupție
copilării contradictorii
noica și restul
testul textul destul!
fățărnicia zburdalnică
păcătoasă încrederea mea deplasată
îmi joacă feste printre atâtea
cazuri.
pești în baltă de sânge.
beneficii temeinice potrivit cărora
ar trebui să fie introdusă
iubirea ca lege.
mă iubești fără a iubi
cine sunt
cu rădăcini de ani
ca un baobab.
vezi calul care zburdă liber
niciun lasso nu-l prinde.
lasă că e bine.
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masca mașinii de iubit funcționează
prindem un poet
șantaj zic
și dedic un paragraf
însingurării. căci
timpul nu a schimbat rădăcinile
nimănui.
aceași muzică
tontoroiul fricii.
tu nu m-ai cunoscut.
de ce nu?
de ce mă irită să fiu identică
anilor tăi trecuți
că sunt trecuți
și ești atât de trecut
ca un pasaj scuipat
în capitală.
pacoste păcate și văd întinderi
de suflete superficiale.
inutilitatea devenită trend
global misogin.
40

misiunea de a fi observată diferit
și foarte obraznic
și
ce dacă mor
de deziluzie?
mormânt identic cu miile
celelalte.
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moartea unui animal de rasă pură
a dispărut marea.
o perdea densă de gri acoperă viitorul
frământat turmentat viuviață.
când plouă plouă.
așa izbucnește din soare
uscat de toamnă blândă.
urletul
plâns sacadat schingiuit
tăiat în pieptul meu.
o zi și o noapte
de moarte dorită
în nesfârșite icnituri sfâșietoare.
m-am rugat toată noaptea
pentru izbăvirea ei
ființă lovită
obosită.
am promis o bucată din carnea mea
ca suferința să-i fie
curmată.
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nici să moară nu i-a fost dat
căci pauzele sunt din oboseală!
e greu să mori repede
când ești femeie violată din nou
și din nou.
că mori lung
sfâșietor
femeie de rasă sfâșiată
de câini mari
hârșiți în lupte ilegale.
violul continuă.
mirosul sângelui incită masculii
închiși cu ea în casa părăsită.
plânsul sfîșietor al morții
în rate sacadate continuă.
ciocan ce bate o inimă
ruptă în bucăți.
în dimineață de toamnă târzie
cerul a răcnit și el tunete.
a oprit lumina
să nu vadă chinul.
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a urlat un val de lacrimi
ploaie șuvoi
ca animalul să poată muri
în liniștea potopului!
dar animalul n-a murit.
plânsul continuă tot mai slab
și nimeni nu are puterea de a face ceva.
e casa din care periodic se aruncă
animale uzate peste gard
în lada de gunoi
din centrul promenadei.
toti știu
toți văd.
reapare soarele dintre norii deznădăjduiți
și vocea femeii sfâtecate de bărbații turbați
urlă moartea din rărunchi!
moartea care nu vine
moartea pumnal și ciocan!
inima mea –
rană deschisă.
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mă rog la dumnezeul milos
care nu vrea să existe
să aducă odată moartea
în corpul ființei violate.
dar nu. mila e doar un cuvânt.
femeia umilită gâfâie plângând
moartea ce nu vine.
mie îmi trece moartea prin piept.
urlu în mine.
urlu urlu în mine.
plânsul mă rupe
mă sfâșie.
din când în când femeia maltratată
scoate un gâfâit tânguitor.
moartea nu o vrea. nu e miloasă.
o lasă în agonie.
o moartă vie încuiată în casă
cu ucigașii – animale masculi
produse ale altor violuri.
și moartea care nu mai vine!
și gâfâitul sfîșietor sacadat
nesfârșit.
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așa mă vrei
cu poeme dure la țintă.
dar cine are dreptul
să mintă?
respiră ca un șacal sugrumat
țipă că am devenit infestați de real
că ne înecăm în propria salivă
că ne rămâne poezitizmul pe limbă
ca o flegmă flegmatică dilematică
diformă
a părinților noștri
că suntem înbâcsiți de nostalgie ambiguă
de care nu scăpăm
poetizându-ne refulările
în defulări vomitate.
ezoterica eu –
dar cine îmi iartă nuanțele de gri
de negru?
mi-ai răscolit demonii.
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o lume întreagă trăiește
stări intermediare
pe ascuns –
cuțit sub haină.
pasăre neagră
citesc reziduuri de carne umană
pe trotuarele orașului.
azi nimeni nu mai e neinfluențat
apolitic.
cuvinte spălate.
îngân prostii
plătesc spectacolul fețelor astupate
de nebulos.
pământul urlă groaza singurătății
ce va veni după mine.
e ca un ritual –
fac copy paste cu moartea.
ne-am îngropat de atâtea ori
în noi.
oare care ne era
înțelegerea?
47

jos e sus și nimic nu e sigur
(din cartea îngerilor)
ce aș putea plăti ca iubirea să revină printre oameni
sau e naiva mea iluzie?
dau orice pentru o liniște (aripile?)
glasul îngerului
se auzea de departe.
fiecare dintre cei rămași pe ici pe colo
credea că e singurul
care aude.
aș vrea să știu cum plâng îngerii.
doar nu am întâlnit îngeri plângând
până acum.
mă travestisem destul de bine în cal.
am reușit să nechez din primul moment .
accesoriile bărbătești le-am cumparat pe sub mână
de la unul care se dădea veterinar
sau dentist.
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avea și o păpușă grasă
pe care o numea Sara
și Sara spăla și atârna rufe toată ziua.
de fapt Sara era o pernă cu câteva șuvițe blonde
buze grase țuguiate cu care-l tot trimitea
noapte după noapte
să cumpere lapte de la o măgăriță.
și atunci am strigat eu
ca o adevărată femeie ce sunt
sub haina mea de cal
ascunsă vederii bărbaților
rămași fără nimic
de pierdut.
strigătul meu ca o naștere
din mine.
mi-am adus aminte cum cândva născusem
primul meu pui
și apoi pe al doilea
și la primul plâns dulce sânul tresărise
imediat cu laptele în el !
supremă dulcea iubire
a alaptatului puilor!
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a apărut și câmpul cu maci –
picături de sânge
printre stâncile negre de bazalt.
pietrele sufletelor arse
pietre atârnate de gât ce au băgat
oamenii în pământ.
îngerul stătea într-un corp firav
de copil tânăr
cu fruntea plecată.
tăcea.
avea mâinile ca niște cioturi
care ar fi putut fi aripi
rupte.
se ruga înspre ce a fost
odată cer.
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am încălțat copitele mele
de cal sălbatec și iute.
alergând plină de compătimire am vrut
să-i împlinesc orice dorință
doar să nu mai fie așa trist
dar nu am
ajuns la timp.
aveam aripi să-i împrumut
că îngerii nu pot zbura fără aripi
– am citit cândva că ar putea
să ne mântuiască de amintiri
de ar primi aripile înapoi!
amintirile dureroase
supraviețuire.
îngerul s-a aruncat cu fruntea în jos
intenționat cred.
laptele stocat în sânii mei
a devenit negru
ca laptele negru dintr-un poem
pe care l-am uitat.
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e semnul mi-am zis
redevenind femeie.
și așa
picurând peste tot laptele meu
mi-am luat avânt
către îngerul trist.
și acum
zbor
tot mai zbor.
jos e sus și nimic nu e sigur.
respirația îmi rupe pieptul.
nu va fi niciun final aici
pentru că nu e poveste
ci doar o metaforă
păstrată în mine ca să nu uit
că odată a existat
viața
ce s-a scurs printre
degete.
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eram un copil printre ei
(tot din cartea îngerilor)
cinabru –
piatra stâncilor însîngerată.
se numeau știutori.
atotștiutorii erau arși de vii
până toți îngerii ieșeau din ei nervoși
scărpinându-se ca nebunii.
1.
un înger nu poate fi nervos.
e imprevizibil.
e necesară autorizație specială
pentru a strânge
din dinți.
2.
recunoștința nu a fost inventată.
era.
să nu credeți că a creat cineva un golem înaripat
numindu-l înger sau luceafăr negru căzut în dizgrație
și a hotărât că e bun
alb și invizibil majorității.
bunica mea din partea tatălui
în mod absolut
nu era înger.
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3.
mi-a explicat:
nu e vina nimănui faptul că femeile familiei noastre
nu respectă bărbați lipsiți de păreri.
nici cu multe păreri.
nu puturoși nu nervoși nu neobrăzați.
bărbatul trebuie să conducă femeia la tango
cu o finețe manipulativă cultă.
nu pune niciodată coatele pe masă!
nu-ți apleca spatele!
nu te gârbovi!
lustruiește mânerele ușilor
și în regiunea de jos
care nu se vede!
face impresie.
ești egală cu bărbatul
care vine la tine în casă.
dar mai deșteaptă.
hrănește-l.
4.
dar nici ea nu a știut că eu
în tot acel răstimp
de copil nehotărît
am văzut.
ceva diferit.
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5.
semne.
disperate cu brațele ca semafoare
și un țipăt aproape muzical.
îngerii sunt niște semafoare
când treci mai departe.
am învățat să tac atunci
și să mă fac mică
să recit pe masă poezii
pe ungurește
ca și cum aș fi copil obișnuit.
mi-am ascuns aripile.
nu încetau să crească.
6.
nu am rabdare.
și nu va fi vorba de îngerimea mea presupusă
că d.p.d.v. social este considerată anomalie.
ca și întrebările cu începutul: de ce?
7.
sunt preferata bunicii.
îi place să se laude cu mine în mijlocul străzii
la cofetărie la coafor la croitoreasă
între femei elegante: „ce fetiță precoce!”
„e viitoarea sirley temple!”
dar nu aveam bucle și nu eram blondă.
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prima oară am fost umbra ei de femeie
ambițioasă curajoasă.
am citit despre viața lui Colette
la vârsta de șase ani.
am înțeles câte ceva.
bunica mea divorțase cu un copil de un an.
a ieșit cu el în brațe din casă fără nimic
pentru că bărbatul ei obișnuia să țipe.
și nu așa și-a imaginat ea căsătoria.
a plecat înapoi la părinți
(ca să nu-i iasă nume rău
ca femeie divorțată și singură cu copil)
să locuiască împreună cu cei unsprezece
frați și surori.
a găsit de lucru ca manechin
la casa de mode a orașului.
erau și ei evrei.
familia tata mama frații
surorile ei erau croitori.
a câștigat destui bani ca să-și cumpere
aparatul de fotografiat laika
(pe care l-am moștenit împreună
cu o minunată pălărie de paie cu voaletă)
și a anunțat acasă
că ea va fi fotografă.

56

8.
nu-i plăcea să depindă de bărbați
sau de părinți.
ar fi putut fi artistă
recita din memorie toate poeziile lui petöfi sándor.
sau regină.
avea autoritate
și păreri personale înaintate.
a devenit luptătoare.
9.
nici atunci
nu a fost vorba de îngeri
(povestea mea întârzie).
nu știam că mă voi naște
ca fiică a unei perechi
ce se iubea mai tare
decât aș fi putut fi eu iubită.
copil unic
cu un corn de unicorn
adică imaginație. ziceau ei.
mi-au pus o pensulă în mână
ca să nu mai deranjez
cu întrebările.
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10.
am găsit cărțile interzise
ascunse în biblioteca bunicii
prea devreme.
o carte cu planșe
despre boli venerice.
o nuvelă cu sifilis.
o carte a lui Shalom Aleichem
cu violonistul ce a plecat din ghetto
și a reușit în viață.
și Micul Prinț.
11.
nu știam că va trebui să renasc
într-o altă țară
departe de aceste amintiri
talmeș balmeș.
micile coarne se zbăteau să se nască
din capul meu.
aripile în creștere
mi-au provocat mari dureri de spate
iar țara cealaltă
căreia mereu s-a zis că-i aparțin
eu fetița de pe strada principală numărul 27
era o țară
a eroilor morți.
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prea tânără pentru atâția eroi
prea bătrână începutului
din nimic!
a fost greu.
bunica mea vitează
a fost un mare noroc.
de la ea vine rujul meu
atât de roșu.
și sfidarea.
12.
emigrarea a patru generații
din rădăcină
în continentul prea cald
înconjurat de ură.
13.
m-am reîntors în acea memorie
când recitam pe masa din cofetărie
și auzeam aripile cum îmi cresc.
eram un copil cu creier de om mare
între plăcutele doamne
și plăcuții domni
ai începutului de secol 20.
încă mai existau oameni politicoși
care aplaudau când nu erau obligați.
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14.
să ne înțelegem:
eu nu vin de nicăieri.
mi-am inventat această presupusă existență
în locul unde nu se întâmplă nimic
ca într-o uriașă casă de copii
veșnic cu speranța păsării albastre
știind că va fi un sfârșit
înainte de început.
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moods
poetei alexia bădescu

urmăresc frânturile de grauri
prăvăliți în râul patimilor.
răul
trendului care nu ne poartă înspre rai.
rândurile roșii se apropie tot mai mult.
se înghesuie.
roiesc rușinos aripe rupte
de păsări cântătoare.
ciripitul e oprit de lege.
repetat
repelant
relevant
chiar enervant.
raiul e ireparabil.
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dansez pe ață
am pierdut rădăcinile
în marele zgomot.
dansez pe ață
cu poftă
propriul meu subiect.
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cursă (paradigmă repetată)
agata agata
cursa de șoareci cu zece
sau miliarde de oameni mici.
eu fiind pe partea îngerilor
ar trebui să tac.
e lumea ta godot
cel așteptat.
sângele se va spală de pe trotuar
părinții se vor sinucide încet încet
uscați în cimitire
pline de bucăți de copii.
deasupra înoată monștrii.
delfinii jucăuși balenele albastre – iluzii.
năpasta e trendul clasă.
conducătorii au oprit circulația.
plutesc pe spate zgâindu-mă
ca de obicei la nori
susținută de sare și curaj.
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vântul deșertului îmi usucă ochii
mă bântuie
nu văd întunericul tău
nu mai mă văd în el.
vomit din reflexul uitat al nopților de beție
omogenitatea negrului
că nimic nu e
și florile se îneacă în propriul parfum.
renunțări dezolate respiră nisip.
aruncată în toate direcțiile
mă agăț de ultima mea lacrimă
mă agăț de lacrimi înțelegi
ca să nu fiu luată în vânt.
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din zilele holerei
a hotărât să iasă.
s-a dezbrăcat de sine
schimbând învelișul cu o piele
mai dură
împrumutată de la niște vecine din cartier.
cu greu a reușit să pătrundă
în exteriorul ăla
total cosmetizat
– nepotrivire de caracter.
tot pentru ieșirea
asta
și-a spus că e cazul să-și lipească
un alt obraz.
s-a gândit că nu se va observa
plasticul vizajului
căci oricum
nu se va apropia de oameni
fiind interzis contactul.
în general umanitatea e ilegală.
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dar vai!
a răscolit sertarele a căutat până și-n
punga nearuncată cu gunoi de lângă ușă
dar nu a mai găsit
zâmbetul.
și a ieșit așa
fără gură
să arunce gunoiul.
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declar război
chiar și însingurării.
speranța
se încurcă în propria pânză de păianjen.
am ars inutilul din jur ca să pot trăi
ultimul spațiu în care pâlpâi.
mai inventez și un paradis
cusut cu sârmă ghimpată.
voi arde în el ca să-ți înțeleg
liniștea.
oricum este prea cald să mă războiesc
cu dumnezeul ce a inventat
om perfect.
mor pe hârtie
liniștea mea.

67

e azi
ziua în care dezbrac
metafora.
demachiez zâmbetul din colțul gurii.
spăl aripile
îngerului desenat pe spatele meu
de soarele Mediteranei.
golesc ochii
de imaginea reflectată a bucuriilor mici
modeste
și cu sufletul nud de ocrotire
ascult timpul.
eu
bătută de gânduri.
ultima mască.
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voi fi
scandalul zilei de mâine.
agit clopotele.
prezența mea asurzește spiritele inerte.
parfumul tămâii calmează neliniști.
înălțimea arcadelor mi-adună nedumerirea.
uimită
lumina se filtrează prin vitraje.
dovedește -te
șoptesc nesperând la speranță.
îngrijește-mi mama
copiii.
prea multe secole de credință oarbă.
dumnezeu a făurit paradisul
cu idea greșită a artei perfecte.
nenorociții de noi
câtă greutate pe umeri!
fac zgomot ca să fiu auzită
– adevăr sau greșeală.
voi fi oare eu cea care atrage mânia?
trag clopotele să audă
și surzii.
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te gătești a florilor
îți suflă vântul părul.
te resfiră
tu și sufletul despletiților!
cânt pentru tine
sărută-mă.
plec.
o cât detest să plec!
și e timpul
să te gătești a florilor!
pe drumul meu vântul
îți respiră
părul prin ochi.
și eu te respir.
ține-mă strans.
norii se umflă
în pene
păuni înfoiați.
voi aduna cuvintele
poemului
să nu se împrăștie.
vântul e puternic.
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cântecul meu
te cântă jucăuș
și îți flutură părul
și ți-l resfiră peste ochi.
ce a fost
nu va mai fi.
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în viața cealaltă eram un cerb zvăpăiat.
îmi loveam coarnele
de toate zidurile.
era atât de îngust spațiul înspre lună!
diminețile îmi număr cucuiele
de pe frunte.
semnele coarnelor frânte
de zidurile
imaginației.
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e dulce căpșuna
zemoasă mușcătura
păcatul ei curge zemuind pe sâni mei
(porecliți japoneze).
tu murmuri ocupat
urmărind cu vârful degetului
traiectoria picăturii.
atingi punctul final.
o tresărire în el.
roșesc
oprind ceasul să ascult
secretul din timpul de ieri.
între pagini
scrii cuvintele cu moliciunea buzelor
pe pielea în care te afunzi.
ne vom înfrupta din tine
spui.
chiar și tu vei gusta
adaugi însetat.
și muști.
iar coapsele mele-ți vor naște
capșuni.
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s-au înspăimântat când au văzut
pe cer un înger.
noi față în față
cu tălpile lipite perfect
de tavan.
doream doar
să fim băgați în seamă
nu lăsați la voia întâmplării.
o greșeală – am respirat adânc
și imaginea s-a răsturnat.
iar tu te-ai întors în vechea ta poziție în genunchi
în fața statuilor poleite
cu bidineaua.
și goale de caracter.
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am întâlnit un înger negru
în preumblarea mea zilnică
printre balenele albastre.
a recunoscut în mine
propria-i răzvrătire.
uită-te și tu
cum
moare lumea.
nu nu moare
de râs.
balenele s-au adunat în grup de nori furioși
pe un soare mult prea cald
și furia lor
picură umezeală.
îngerul negru era doar în trecere.
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s-au speriat când au văzut pe cer un înger.
zbura lipit de umerii mei
ca o boală.
dădea din mâinile mele
ca înecatul ce nu poate urla
cu gura plină de apă și sare
plin de amărăciunea trecerii
prin cerul
care nu-i mai aparținea.
s-a lipit străinei din mine
fiindcă și eu
zburam fără aripi.
s-au înspăimântat
când au văzut pe cer îngerul
care zbura ținându-se
de inima mea
ca de o ultimă rază de lumină.
în raiul care nu mai era
s-a lipit
de lumina mea.
zburăm împreună.
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post paradis
post artă post muzică post viață
post logică post dragoste
turn babel
de după post modernism.
iubirea din vremea holerei e o pasiune absurdă.
vom construi o artă nouă din colaje repictate
vom reinventa imaginația pierdută.
am dansat pe inimi de hârtie
în plin patriotism decadent.
ne-am jucat de-a păpușile dezmembrate
frânturi de memorii vexate în uitarea lor.
am fredonat morți muzicale
discuri de bachelită zgâriate
de un ac cu deviații.
mi-amintesc de proscrisul cocoș
ce țipa lugubru :
shoshana my love
zâmbește-mă!
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colectionez cioburi de civilizație
mult prea multe auto îndreptățiri
devin pură amuzându-mă
e important sentimenul apartenenței.
am găsit ceva pierdut
o țigară uitată de tine în sertar.
poate fumul era prea verde!
mirosul cârnaților de porc prăjiți
în curtea vecinului mi-a readus
foamea de viață.
viața devine experimentală.
mă simt mult mai tânără decât
cu câteva minute în urmă.
vârstele devin demodate.
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dystopic 2020
șuieră vântul amestecat cu mare
zdrăngăne geamul de la terasă
trezește pisica.
urlă știrile
războaie ură boală vinovăție.
ne adaptăm cu apatie
urlăm în somn.
ne fuge pământul de sub picioare.
ne înecăm în scurte zile de ploaie.
pisica e trează – animal de noapte.
trează și eu.
tăcem întunericul ce urlă la vântul turbat.
criminalii devin îngeri.
s-a-ntors viața pe dos.
aud cum zboară peste capul meu avioane
într-o direcție pe care o voi afla mâine
la primele știri.
știu că știi.
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plictisită de post modernism
am pășit pe mâini direct în post post modern-ul ăsta
fragmentar claustrofobic
legitimat de frica neapartenenței.
ironia mea aparține timpului
dinainte de moartea viselor.
banalul bla bla a devenit latura de bază
a legăturii.
ah laturile!
adevărul a devenit marea latură
a minciunii.
câte măști poate purta
o singură față?
pășesc tiptil pe tastatură pe vârful degetelor
de la mâna dreaptă.
arătătorul ca un morse telepatic
dezgroapă în litere
o inimă necălită.
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nevroză și amănunte.
plouă cu mere de gheață
verde crud
aguridă.
congelată în tristețe
vânturile mă urlă din tine.
caut furtuni puternice
care să mă pleznească până mă trezesc.
departe departe
undeva pe un pământ cu climat temperat
fără lumini contrastante
trăiesc umbre răcoroase.
umbrele dinainte de întuneric
le vreau definitive.
să mă domine
răcoroase și calme!
mă vor fărâma în frânturi
și le las.
liniștea mă va renaște.
am obosit de mine
să știi.
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a obosit miezul meu ce era cândva mai darnic
mai blând
aproape dulce de salbatic.
valizele-mi sunt grele.
sertarele se revarsă.
nevroză și amănunte.
mă macină teama că voi dispărea.
că voi fi uitată
mult înainte de a muri.
și apoi ce rămâne?
am micșorat rama că să nu se vadă goliciunea
de sub țipătul
eu-lui rănit.
vorbele vor rămâne
căci nu trec pe lângă ureche.
vreau o furtună argintie de lună
să mă poleiască.
fericire vreau.
o furtună dură de mare
să mă spele de tine
vreau o furtună de vânturi
mai puternice decât mine
ca să mă înblânzească.
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vreau un tine nou
să mă cucerească
să mă las pe val fără frică.
plouă cu mere de gheață.
mici oameni verzi se plimbă pe pereții
peisajului meu personal.
dispărem în orizontul
fără linia de orizont.
tu continui să vrei să-mi controlezi
fanteziile.
plouă prin noi
peste noi
între noi.
devenim transparenți.
e secetă.
un val de nebunie.
42 de grade mi-au ars neuronii
sinapsele
visele.
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eu altceva (hoinară în București)
la umbra cucului
mă urlă plopii fără morți.
pe planuri paralele
ne războim ca nebunii.
în cuvinte
ne tragem la sorți.
părerile unora
se înfig în mine
cuțite cuminți
ordonate.
otrava ignoranței
împarte și desparte.
stropi de ploaie dansează
incoerenți.
noaptea declamă
o partitură sincopată.
scriu doar nopțile
deasupra pomilor
peste închisorile de beton ale orașului
mult prea apropiate.
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ochi ochi ochi
scriu tot
de după
aceea vibrație totală
viața.

*
nu era pată
explozia soarelui prea galben.
poeții fură stihuri
bătute-n cuie peste porți vechi
tăcute.
le plâng de parcă
ei le-ar fi scris.
suntem toți întemnițați
în noi.
artă brută.
cer indignat.
rafale în noaptea caldă de mai.
bubuie.
zarurile sunt aruncate.
nu va mai fi nicio ordine.
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*
betonul atacă.
chestii dure.
carne de tun.
dezastru total.
nu voi câștiga aplauzele
feminismului militant.
nu mă vedeți
orbilor!
nu nu vă aparțin.
adevărul are în el ceva înfricoșător
necarismatic.
*
înaintez cu greu în noaptea caldă.
bucurești – atât de singură.
vorbesc titlurilor de cărți din vitrine.
citesc reclame pe palatul regal.
mă lipesc de case.
încerc să par transparentă
o umbră.
trec pe lângă mine bărbați pe trotinetă
care fură poșete.
așa mi s-a spus.

86

*
poemul meu-confesiune
devine aproape macabru.
gotic.
un liliac dezorientat de lumina felinarelor
pe scena improvizată.
văd negru
umbrele pomilor se apropie și mă înjură.
stresul realității îmi amenință imaginația
mă atacă demonic.
destinul mă constrânge
să renunț.
nu mă supun.
ești dusă cu sorcova
îmi spui pe un ton admirativ
dar știu:
trecutul și viitorul se întretaie
cu narațiunea simplă a unei plimbări de noapte
în țara trecutului meu.
mor și renasc în el.
aruncată am fost
nevindecată
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în țara mea sfântă ce renaște din cenușă
în ciuda celorlalți care ne diferențiază
în noi și voi.
strigați tot mai mulți din nou !
și din nou tramvaiul meu merge fără de oprire
pe drumul scris.
te sorb nebunie din sticla mea
ciobită de soartă.
tu nu te pleci
nu pleci nicăieri
nu e nebunie
nu e paranoie.
acest comflict între realități
e teorie moartă.
moartea e doar moarte.
*
cerul bubuie din nou înfricoșător.
îl ascult acum de la etajul șapte
dintr-un apartament închiriat destul de scump
unde mă furișez
de știri.
de căderi de guvern.
de alegeri.
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de vizita papei în București.
de zgomotul din cap
de transpirație
dar nu de teamă.
de frică nu ai unde să te ascunzi.
nu e ușor
să supraviețuiesc în adevărul meu.
în adevărul pur.
am înghițit un luminal.
voi uita
toată tărășenia dezorganizată
a afirmațiilor stereotipe.
nu nu fumez pipe
nici pace nu e.
vreau doar
să fotografiez zborul meu
cu aripile rupte
pentru a termina poemul ăsta
intoxicat de decepții
(fi-va un viitor?)
somniferul își face efectul.
mâine voi fi ca nouă
și voi zâmbi
ca o turistă.
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inima
e un organ care doare.
zvâcnește durere.
coastele și sternul au fost create casă-cuib.
dar când a reușit cuvântul casă
să apere?
răutatea e piatră.
inima se zgribuleste de frig.
se azvârle cu pietre
în oameni.
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jocuri de adormit copiii mari
ca de exemplu balansoarul dintre
vreau și nu vreau.
în noaptea asta
dansez pe firul de păianjen scuipat
de un gândac.
echilibristica mea ascute al șase-lea
sau al sapte-lea simț.
uneori dezvoltă
nițel curaj.
mă simt ca un fruct proaspăt și zemos
să muști din mine nu alta!
tu șarpe rânjești din umbra ta
sub pomul cu pricina
sau
iar am încurcat borcanele?
îmblânzește-mă –
îi zic prințului meu
și uit să sărut broscoiul
care nu va deveni bărbat.
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ne ascundem în cuburile noastre
personale
încercând să construim cu ele
o casă
o inimă
care pulsează
și e vie.
în jocul de-a săritul pe pietre de viață
călcăm inimi.
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ți-am furat liniștea amintirilor
am șters rândurile mele din cartea ta
cu anotimpuri cu tot.
aleg pași desculți prin iarbă udă
urme alunecând pe zăpadă proaspătă
care nu duc nicăieri.
nicaieri-ul va fi de-acum
liniștea mea.
voi alege spații
nedefinite
sau poate geometrice
când voi simți nevoia
unei idei clare.
e greu cu amintirile.
mi-ai sărit brusc
din trecut în prezent
cu obrazul creponat
și nasul roșu.
sufletul urâțit
vizibil
dureros de vizibil.
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ți-am furat liniștea amintirilor
din filele scrise mărunt
și cu atâta grijă să nu
pierzi amănunte din
ieri.
arunc toate oglinzile din casă.
nu privesc înapoi.
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tu vrei mereu să adormi cu o mână
pe carnea mea caldă.
eu îmi întorc mintea și sufletul pe dos.
sap în mine la sânge.
de ce nu vreau liniște?
liniștea nu sunt eu
mă tai în bucăți
amănuntele se amestecă
unele cu altele.
rotesc dansul cu iele
sunt femeia de noapte
cu un pic de nebunie în ea
și cu furia dansului.
iar nebunia e noaptea mea
e ziua mea
e fuga mea
e liniștea.
sunt de dinafară
dintr-un nicăieri.
nu aparțin.
îmi întorc mintea pe toate fețele.
vreau o nouă adâncime.
95

m-ai întrebat
de unde vin eu
cu neliniștea mea.
plâng
când diminețile aduc flori galbene
din ploaia mea de noapte
și parfum de lilith.
în împărăția plutitului
încetez să mă mai întreb cine sunt.
îndepărtez
mâna ta din mine.
e străină.
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e prea cald.
dezbrac rușinea
ca pe o rochie sintetică
ce se dizolvă în trup
la o nuntă fără aer condiționat.
dorințele curg șiroaie
și nu veau să le șterg.
plictisită de jocul de-a pretinde
că totul este perfect
arunc zâmbetul afiș.
tund măștile cu bucle feminine.
mă răsucesc pe un călcâi
șoptind:
du-mă acasă!
casa e unde
pot să țip
în gura mare.
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loc numit casă.
sângele copiilor căzuți în apărarea
deșertului.
trei mări sărate
ce se transformă în apă dulce.
mare de lacrimi
peste morminte.
și multe flori au înflorit.
pământul nu mai e arid
în țara mea.
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memento vivere – from flesh I came
ah domnișoarele de bucurești
călătoresc cu taxi-ul
din uterul mamei.
eu cu obsesia mandalei
sub plapuma ta încolăcită strâns
ca primul șarpe femeie.
noi brașovencele timide din provincie
călătorim cu nașul.
într-un compartiment de noapte
am fost sărutată
de un fost coleg logodit cu o fosta colegă.
mi-a plăcut deși am uitat repede.
așa era
pe-atunci – repede.
dezbrac amintirile – rochie sintetică.
alergic la fibrele care-l zgârie
sufletul reapare
sub etichetele cu denumiri demodate
ca prima zi de școală
prima dragoste primul viol
sau trezirea în nimic.
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bărbatul trage fermoarul
ultimei pânze de pe piept
înainte de suflet
– însă ocupat
cu două degete de la mâna dreaptă
să trezească în mine
senzații tari
spune:
„avem dreptul la fericirea noastră personală”
dar mâinile
lui au pielea înasprită.

*
am fost interogată
și a trebuit să mint că nu s-a întâmplat.
nimic nu s-a întâmplat.
erau la mijloc
posibile victime – am tăcut.
tac.
am fost o persoană apatridă câteva luni
în care am făcut chiar și dragoste
tăcând.
am pictat morții facultății de medicină numindu-i
„studii nud”.
i-am ascuns în sertare.
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morții mei
lipsiți de mâini și picioare
lipsiți de nume
au fost dați la ziar.
m-am jucat de-a
soarta în costum de baie.
am zâmbit sub
ochelari de soare.
am dezvoltat obișnuința zâmbetului.
merg pe jos
în fiecare zi
că îmi place așa.
am fost educată
să mă străduiesc.
pas cu pas
tac oficial – timidă.
nu voi folosi descrieri memoriale.
arunc
pastile
contraste
pe hârtia de aquarelă umezită inegal.
uneori plâng.
punctele de culoare aruncate întâmplător.
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se împrăștie cuvinte
pe
hârtia udă de viață
de umbră
și de culoarea mea albastră
sub care dansez puțin jenată.
îmi place mult tot
chiar și gropile cu negru.

*
din prima zi de școală abia așteptam
să treacă an după an.
tu ascuns
în umbră.
așteptai să cresc.
ai așteptat
ca un lup hulpav.
prima oară ai mințit că mă salvezi.

am un trecut
– cât timp doriți
să vă povestesc cursiv?
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tac.
număr zile trecute
decenii.
casele au schimbat numele străzilor
și numele sărbătorilor.
continui să mă plimb
măsurând grăbită pașii
în memoriile unei fete
din carne și sânge
și aripi.
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rujul roșu
mi-ai zâmbit a zis alice rânjetului
agățat de-o creangă.
păcăleala ploii – zici tu.
ți se pare
că toată lumea-ți zâmbește fiindcă-i primăvară
că porți fundă în păr.
semeni cu o crizantemă.
te reflecți în oglinda nicăieriului
din jurul tău
cu zâmbete cu tot.
nu vezi nimic în afara întrebării.
suntem?
adevărul e absolut
chiar și în aerul irespirabil din jur.
(oh am uitat: roz e noul negru.
sub rochiile mele negre
îmbrac combinezon fucsia –
nu se mai poartă negru cu cearcăne).
vorbeam de
adevărul spus în față direct
cu nonșalanță.
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și ai înghițit de emoție
o prună.
sâmburele adevărului se oprește
în gâtul celor prefăcuți.
îmi notez să întreb avocatul
despre divorț în paradisul celest.
viermele se costumează în șarpe.
întrebările se ascund în măr.
femeia de plastic își țuguiază buzele:
țuc!
sărutul se lipsește
– gumă de mestecat –
pe dinții falși
ai mirelui tăcut.
tace
fericirea cunoașterii.
liniștea a devenit apăsătoare.
și totuși o vreau.
merg urlând
pe linia îngustă între viață și moarte.
adevărurile le așez pe fundalul plat roz.
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îmi voi picta autoportretul
cu funda cea verde-albastră
care atâta îmi place.
voi fi goală.
rochia o lipesc direct pe hârtia-colaj.
oricum mi-a devenit strâmtă.
trag cu degetul înegrit
de funinginea crematoriului.
ultima graniță.

106

în țara speranțelor strâmbe
regele gol în lumea golită de poezie
desface sinapsele reginei
desfigurând
ultimul trandafir rămas pur.
lumea devine roșie ca sângele
condusă de regele gol
și de o regină neurotică.
cu ochii strâns închiși
respir miasma apocalipsei.
nu sunt flori pictate în
peisajul nostru.
nu cer
încă nu s-a inventat liniștea.
oamenii animale cu creier
cenușiu uniform
beton.
marea urlă durerea corbilor.
croncăne negru.
nimic nu mai este.
iubire cu mască.
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colecționez
sare uitată
pe marginea lumii.
a existat cândva o lacrimă.
a curs până s-a oprit.
desculță citesc poemul
de dinainte de timp.
trăiesc în propriul clopot de sticlă.
seră intimă.
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refuz să mă conformez
rezist. trăiesc.
mă opun morții.
uitare automată.
și cât m-am străduit
să las ceva aici!
nu accept data finită.
boala se strecoară
cu o nemernicie harnică.
îmi greșește plânsul.
importanța râsului în hohote
când se naște o floare.
nimeni nu mai are nimic în comun cu nimeni.
nimeni nu are control.
nu mă supăr.
nu mă supăr că sufăr.
nu sunt de-acord cu moartea.
îi rezist și gata.
repetând obsesiv ca o placă stricată:
moartea e doar
un sfârșit patetic
din perioada romantică.
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la la la Lola
în orașul scaunelor goale
o chelneriță cu părul
negru lucios strâns coc
bluza albastră ca
speranțele ei de om
tânăr și nou venit în
orașul meu gol de
perspective
lustruiește scaunele cu
speranța ei.
am comandat cafea
decofeinizată
mi-a adus un pahar cu
lapte spumă caldă
zahăr maro și o căniță
cu cafeaua espresso
mirosul mă scoate din
minți.
sau poate eu sunt scaunul neocupat
dorința ei neîmplinită
sau poate nu e cafea ci
lapte negru
curge negru
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aproape tandru pe
obrazul de porțelan al chelneriței
optimiste
în sunetul ploii negre
plictisitoare anoste
ude.
o văd ca prin fum
intensificată a devenit
umbră și ceață.
și tot așa
ritmic
lustruiește scaunele
goale cu un fel de
optimism cadențat.
pisica linge
laptele scurs pe fața ei
spartă
joacă un shake nebun
la radio
demodat de nebun și
nu mă pot opri să nu
dansez ca atunci mai
ții minte?
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la la la Lola my Lola
sunetul ghitării în
versiune acustică urlă
„you can get no
satisfaction” dansând
pe mese și scaune
„but you can try
tra la la la la”
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„nu vom uita nicicând
să iubim trandafirii”
un fel de oriunde
neplanificat.
nu învinui epoca
nici nebunia
golului în care înoți.
înfruptă-te
cu plăcerea drumului
până ce-ți stă în gât.
nu simți viața cum trece
prin noi fierbinte?
nesăturați vom fi.
vom continua drumul
în propriul neant.
ce altceva ar fi de făcut?
enunț rezistența mea
oficială contra vântului.
și-ți explic clar cum că prefer o
margaretă când mă atingi cu
tine.
e obositor de iubit
trandafiri.
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ceva de spus
trecerile imaginare în cealaltă parte a oglinzii
nu vor demonstra nimic
e clar
degeaba veți crede că imaginea vi se răstoarnă
și vă veți regăsi.
o sticlă strâmbă nu va îndrepta adevărul inimilor
ce nu sunt decât niște mușchi plini de sânge
pe ambele fețe.
să știți că pe partea inversă a strazii
peștii poartă picioarele încălțate
în cizme de bărbați
și iau hotărârile importante tăcând.
if you want to shoot shoot
donʼt talk!
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ziua în care vor veni peștii
zi urâtă va fi.
nu va oglindi nimic
căci uitați de soartă suntem.
vom pluti ca ei într-o direcție oarecare
căzând în haos.
și nimic apoi.
nu ți-este teamă că dumnezeul atât
de des pomenit în van
se va plictisi
și va pleca?
definește-mi cuvântul sfânt.
răspund în locul tău:
va fi ce va fi
în ziua în care peștii
vor veni.
sigur vor veni
neîntrebați.
eonul se va scurta în angoasa nopților
albe năluci
contemplative.
din nou aud cum se
trag sforile
de undeva de sus.
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aleargă umbrele mele în urma timpului
n-am știut niciodată să îmblânzesc o umbră.
accept a patra dimensiune
umbră a umbrei pomului roșu.
alerg mereu
după umbra umbrelor
pomilor de culoare roșie
pe fundalul static al albastrului
din spatele cerului.
stropul de gheață picură lacrima lui
absolută
în mijlocul timpului.
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pietre
sculptor de imagini tai cu
linia mea ascuțită spații adânci în sufletul
zgrunțuros ca o piatră de nisip îngropată
în mormântul meu uitat
de dinaintea ultimei rostogoliri.
cercul neclar indecis:
să mor sau să mă arunc
într-o nouă vâltoare?
am mai scris cartea asta cu răutate
în inima de ieri.
tai linii în hârtie.
desenul meu doare.
potrivite cu dalta
atât de reale încât materia va trebui să urle
până o simt.

117

viața perfectă
timp săpat în sarea
care plânge sare.
nimeni nu ascultă
lacrimile unei pietre antice.
în liniștea care nu pleacă nicăieri
cauți.
e posibil să nu te găsești.
schimbi spațiul.
pui tot mai puține rochii în valiză.
un ruj.
preferi locuri cu o singură cameră.
cu un singur geam.
cu o perdea transparentă
care aude strada.
și nu te mai simți
singur.
liniștea pietrei
o cauți în tine.
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devii piatră fără vârstă
de la marea moartă.
zâmbești complezent
în public.
viața perfectă.
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picături de sânge
trăim în rai astupând urechile
cu vată de zahăr.
picături de sânge
din corpul femeilor atinse.
țara sfântă în care îngerii întorc capul
când miroase urât.
o femeie urlă ca un câine pripășit.
nu e câinele nostru.
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îmi cresc ramurile cireșelor.
coapta zeamă o
rostogolesc roșie
îmbătătoarea zâmbetului păstrat ție
bucurie interzisă.
pauzele prind rădăcini
în teritoriul coșmarului
terenul devine instabil
se răstoarnă realitățile
încearcă să mă supună
mă îngenunchează.
e important
ca totul să aibă un sens.
teama de a fi simplu.
simplu e greu.
două cireșe pe o ureche
pentru banalul cotidian.
și voi vinde durerea pe un pumn de fericire
tu arunci adevărul tău în oameni
piatră.
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nu știi că zâmbetul
nu se atârnă-n cui?
dincolo cu tine
în nuștiunde
trec stixul tău
fără să ating apa neagră.
nimic nu doare
de negrul ce va fi după tine.
servesc
farfurie cu cireșe amare
la musafiri
cu garnitură de
cearcăne.
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e ora trei și totul e-n ordine.
valul negru se sparge în spatele palmierilor
în linie albă de spumă.
briza nopții unduie crengile pomilor
și prosoapele de pe frânghie.
iar eu respir.
marea e vie îmi vorbește
întunericul ei și înțeleg.
nu știu de e tristețe sau obișnuință.
liniștea negrului nesfârșit ce mă îmbrățișează
în noapte.
e atâta fericire în călătoria ușoară
a norilor peste lună.
mă simt mai vie
la ora două și trei sferturi.
nu vreau să răsară soarele.
nu vreau să se trezească
oamenii.
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în curtea vecinului sunt patru fructe coapte
pe un cactus.
vecinul nu le vede.
locuiește în casa cu geamul închis
și privește o reclamă la televizor.
în curtea vecinului patru fructe tocmai au dat în pârg.
din curtea mea fructele lui par mai zemoase.
nu mă gândesc decât la fructele
zemoase din curtea vecinului meu.
stă în casă cu geamul închis.
nu știe că are fructe
care tocmai au dat în pârg
pe un cactus.
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plimb câinele
cuiva mutând micile mizerii
sub
covorul persan al vecinului
cu pomul de portocale
ce cad
nemâncate în grădina lui particulară
cu anunț: „câine rău pe poartă”
și portocalele mucegăite adună muște.
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vecinul meu e un om ordonat
îngrijește grădina lui de alături
o mătură.
nu e fir de iarbă nu pisici nici flori
e o grădină de pomi cu fructe.
au înflorit din nou cactușii.
în curând vor naște sabrii parfumați
că nu plouă în noiembrie.
seceta priește celor doi portocali
pomului de grepfruit și cactusului.
vecinul meu ursuz
e supărat că hrănesc pisicile
născute în gradina lui
fără să-i cer învoire.
le-ar fi înecat.
le-am ascuns în lotul meu de parcare
sub mașină.
le hrănesc zilnic noaptea.
niciunul din vecinii mei nu iubește pisicile.
strada noastră nu e curată.
gunoiul zboară în vântul nisipos al deșertului
câinii își plimbă stăpânii
în soarele de noiembrie.
vecinul cu pomii fructiferi nu e om bun
dar e ordonat.
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portocalele au căzut zemoase pe jos
le-a adunat frumos sub pomi
ca să putrezească în ordine.
hrănesc pisicile mele doar noaptea
întorc capul jenată când văd oameni bătrâni
căutând sticle goale prin lăzile de gunoi.
se plătește sticla la treizeci de bani bucata.
kilogramul de portocale costă cincisprezece lei.
vecinul meu de peste gard are o grădină
îngrijită de pomi fructiferi.
pe jos portocalele dulci și zemoase
putrezesc în mod ordonat.
are casa închisă
cu toate obloanele trase.

127

portret
marco polo e un pisic alb.
el și poetul se privesc
(după un timp prietenii apropiați
se aseamănă la fizionomia feței).
marco polo gândește cuvinte
care încep cu
minime.
cuvintele mici leagă gândurile mari.
poetul se adaptează.
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ce-aș putea oferi eu
pește de aur aruncat
poți fi doar ce ești.
tu privești prin mine.
spun adevărul meu
dumnezeu
e uzat sufletește
și se culcă
pe o idee neterminată.
plimb un câine.
ce-aș putea oferi eu
cu ochelarii mei
negri?
mă scotocești iar
de parc-aș fi un buzunar al tău.
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cealaltă viață
azi noapte
am adormit în cadă.
am trecut în lumea de dincolo.
nu știam
cât de simplă e trecerea.
deschide ochii –
a zis cineva în capul meu.
am fost întrebată ceva
într-o limbă ce susura ca un izvor.
sau robinetul din vană uitat deschis
se răzvrătise.
am scos legitimația
din cealaltă viață.
am păstrat tot timpul ochii larg deschiși.
nu voi mai vorbi
niciodată de zei orbi
sau de lipsa înțelegerii.
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cine voi fi
monstrul nu mă întreabă nimic.
îi scot limba.
totul e în capul meu
totul.
inclusiv iepurele și timpul oprit.
chiar și tu.
tricotați în capul meu.
cine voi fi?
frânturi de ieri
trase de păr.
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ducesa slută a căzut în oglindă.
loc străin dificil.
înjură – urât obicei să înjuri pietonii
de după volan –
te pun în pericol
te obligă la atenție
ar vrea să-ți pese de ei.
de mine cui îi pasă?
nu casă.
nu casă.
sunt frumoasă
zice ea: am picat în oglinda ta
Dorian Gray
și nu mă mai văd.
dispar în înfinitul reflecțiilor tale.
narcisist obicei analiza continuă a propriilor necesități.
m-am scufundat.
am devenit uriașa inadecvată a oglinzilor tale.
zâmbetul meu și politețea mea stau nemișcate
ca la fotograf.
sunt bine crescută
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ducesa slută aruncă oglinzile din castel
peste cap.
aduce un pictor
un străin să o vadă.
cât e de frumoasă.
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poștașul sună totdeauna de trei ori
Buni e așezată în colțul din stânga al bucătăriei
pe un scaun mic e mică și aproape rotundă
zâmbește fără a scoate vorbe.
ne repară rochiile din care am crescut.
pe unele le transformă în fuste când nu mai au tiv.
tace și coase.
îi pun pe genunchi ștrampii
iar mi s-a dus firul
pune rochia deoparte și scoate becul din coș.
trage pe el ciorapul caută firul
să-l remaieze.
eu între timp tai varză și o călesc în tigaie.
mai avem puțină făină și un ou pentru tăiței.
„poștașul sună totdeauna de două ori”
e titlul filmului în care nu poți scăpa
de un destin depresiv.
– bun titlul peliculei,
dar cât de deprimant acest sisific „totdeauna”.
rutina nimicului.
da da poștașul suna cândva de trei ori.
îl serveai cu un ceai la masa rotundă
din bucătărie
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citeai scrisoarea în timp ce el își bea ceaiul
mângâind copiii pe creștet
– cât au crescut doamnă
să vă trăiască!
azi e atât de rău plătit încât nu mai sună.
înghesuie scrisorile într-o singură cutie poștală
și nu sună.
nu sună.
mă așez pe scăunelul de lemn pe care Buni
își pune de obicei picioarele umflate
de prea mult stat jos.
merge puțin. e străbunica mea.
Buni întrerupe cusutul și ne privim față în față.
umblu pe un câmp cu flori fără gânduri
îmi amintesc de alt timp.
am oprit mașina lângă un lan de grâu. apoi
am adormit amândoi cu soarele-n ochi
pe o pătură întinsă pe miriște.
pe atunci nu aveam curaj să spunem
adevărul.
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să spun că au înflorit ciclamenele.
un câine tânăr –
pare aproape pui după lătrat –
e încuiat.
de trei zile urlă
și pe nimeni
chiar pe nimeni nu doare.
plânge singur
încuiat
în gura mare
și întregul cartier aude.
tace.
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looper claustrofobic în inexistența lui mundană
ăla:
găurile acneice pe obrazul lunguieț
galben
prea aproape de fața mea.
respirație stătută
cu reziduri de morcovi.
mă îneacă.
lupa din ochii mei.
peste mustața rasă
pătrat de mic hitler.
mă trezesc chicotind.
e vina mea.
nu vreau!
oprește!
lehamitea
se instalează adânc în mine.
de ce nu mi-e frică?
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încerc să nu mă mai uit în ochii ăia.
fixez gâtul slab
în mărul lui adam.
fără epilog.
după ani și ani l-am reîntâlnit
pe stradă și
m-a întrebat amabil:
ce mai faci?
nu știa
că murisem.
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abscons
brusc
îngerii pufoși cu chip de balenă se destramă.
trec avioane spre gropi
cu moarte.
nu vom rezista
decât din inerție.
ne rugăm zilnic
să se întoarcă acasă în pace
avioanele noastre.
nu ne plângem.
nu e stress.
trăim vorbind despre cărți citite
despre iubiri neîntâmplate.
v-ați speriat când am pictat pe perete
un înger
în mare secret
sperând că va zbura.
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godot
madam
ești mioapă
dai
zilnic în gropi
de nu vezi
că a trecut un secol
și monstrul
nu e transparent
îți vâră degetele-n ochi
cuțitul în gât
urlă:
vreau atenție!
tu-i speli șosetele
transpirate
cu privirea întoarsă
spre geamul înghețat
și-l aștepți
pe godot.
o rutină.
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cer întunecat
zilnic trec strada
să cercetez valurile
îndeaproape –
e oare astăzi ziua
în care vor veni peștii
plutind
în bătaia soarelui orb?
observ angoasa peisajului
noaptea devine albă
sorele devine negru
conștiința devine apăsătoare.
cer întunecat fără
balene jucăușe.
fețe amenințătoare
ce se prefac în nori.
șiruri de roboți
conduc mașinile
cu ochii strâns
închiși.
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turme
turme turme de oameni
fug în rutină
să uite.
mâine
va fi ziua
în care e necesar
să deschidă ochii.
continui să-l aștepți
pe același godot.
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contur
dimineață lăptoasă.
o barcă încercănată de nesomn.
pisica întinsă pe toată lungimea ei de felină
mustăcește.
e prea devreme să știi.
prea târziu pentru noi.
soldații-copii aleargă pe mal.
exercițiu
dinainte de zori.
marea pătrunde-n pridvor.
e prea devreme să știi.
mult prea târziu
pentru noi.
în cearcăne se strecoară
o teamă gri.
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mama curaj
poem al tupeului vorbesc prin gura ta
nu va fi pirueta și plecăciunea finalului.
mai aud în somn zgomotul cizmelor
din amintirile mamei
și a altora ce nu mai sunt aici –
martori din fabrica morții.
dicteu automat.
dorm – e o experiență
reluată din secolul deznădejdei.
ciocolata cu wisky
un castravete murat
și un salt în oglinda alicei
nu mai ajută să întorc
lumea pe dos
ți-am mai spus că trebuie să respir
știrile-mi vorbesc și în somn
ouroboros
mă înec cu știri.
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liniște și normal deocamdată
și nu sînt nici gravidă
că cine ar fi nebună azi
să nască!
cadavre neplânse uitate
(în oglinda mea cea atât
de strâmbă).
spun sus și tare
e încă posibil să dorești
să naști copii
hai și ne vom juca
și voi mânca ciocolata mea
cu wisky cu un castravete
după moda bunicilor gravide
cu guleraș de dantelă
pe catifeaua vișinie.

145

iom chipur – postul iertării se apropie
iertări
o zi pe an de ipocrizie.
nu vreau nimic nimic
memoriile zgâriate pe sânge
invazia literelor desenate în cuvinte.
iertare – șapte litere necerute.
nu vând iertare
pe nimic.
o simplă dată notată în calendar
vini ispășite
apoi
vinovații se așază la praznic
la masă curge grăsimea animalului sacrificat.
condimentate cu morți și vii
adevăratele dureri nu țipă.
tăcere – zic.
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azi oamenii se înmormântează pe
feisbuc cu un imogi trist
în mijloc de septembrie sărbătorile
obosesc spiritul liber.
obligația fericirii la dată fixă doare.
alunecări de teren vieți nefondate inițial.
nimic spre nimic.
oameni fără spațiu locativ
contruiesc cortul sărbătorii și mănâncă
împreună zgomotos de veseli.
iertare lipsei mele de entuziasm poetic
în anul 21 al erei credințelor prefăcute.
înțeleg: e necesar să vă agățați de ceva
inuman.
umanitatea a decepționat.
e necesar totuși un idol
pentru zile mult mai imposibile decât
zâmbetul forțat de azi.
că da
e mijloc de
septembrie și e sărbătoare.
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caut albastrul unei liniști
în acest post mileniu strident.
alaltăieri fluturau încercări de
pace
se înalțau vise.
aerul poluat
urlă materia gri
fără viitor.
salcâmii ard
iar noi devenim tot scrum
și nu avem cui lăsa amintiri.
deodată
dezmățul face o pauză.
aparent revenim la normal.
dar nu.
mi se frânse paloarea feței
oxigenul mă arde încremenit.
ți-am promis că voi merge cu tine până la
capatul infernului
ți-am promis.
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tăcere. îmi pleacă un gând
aiurea: ce era dacă...
ecuația se fărămițează
în eclipsă de aer.
sunt pom
în mileniu înrăit.
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de ziua asta
cândva într-un timp
deosebit de urât
au început să cadă frunze
din copacii
arși de vii.
florile au crescut cu fruntea în pământ
de frica
tălpilor de bocanci
ce le călcau în ritm sacadat
ochii.
și umbra mâinii
drepte întinsă a salut
era negura
în care s-au ascuns lașii
ce au găsit scuze
pentru a întoarce capul
când o floare se sinucide
de atâta
moarte de verde
și de cer.
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la mine e la noi de parcă n-ar fi pereți
păcătoasă –
pacostea mea te numesc.
și mă urmărești.
patul lui procust ți l-am așternut
maternă
răutăcioasă.
e atâta învălmășeală
în cuvintele aruncate
în vânt!
se vând la solduri
pe-o nimica toată
gesturile tale!
eu
m-am născut
cu multe aripi
și mă întind
plăcută și caldă.
sunt fericită din absolut
nimic.
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eu – cea care spun
noi
mi-ajunge să iubesc
și pentru tine
deși zilnic înghiți
o bucată din mine
derbedeule!
și zbor pe uscat
pește de aur azvârlit
pe un mal
fără dorințele nimănui
de împlinit.
ce-aș pute oferi eu
pește cu aripile smulse
una câte una?
și iar mă scotocești
de parc-aș fi
un buzunar
cu acareturi.
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eliberez șobolanii ascunși
în cotloanele buzunarului din piept
sub care pretinsa inimă
ticăie emoții.
le văd mustățile curioase
șușotindu-mi prostii la ureche.
nu am răbdare de polemicile
unei puteri mai presus de lungul nasului meu
nu prea lung.
nu voi plânge nimic din ce am pierdut
de atâtea ori .
măști ce schimbă poziții la cerere
zâmbete costumate.
prietenie condiționată.
a fi – scriu nud – spălat de clișee.
semificația eul-ui la elementul de bază:
lutul din care a fost faptuită
scoica șifonată cu miros de stridie.
desenez eleganța degetelor
de la piciorul stâng.
nu scriu complimente.
nu descriu peisajul
și nici anotimpul schimbător.
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ploaia nu mă face tristă.
nu cred în despărțiri
nici în pasiuni neîmpărtășite.
nici în viața zilnică expusă
pe tava cu pește
deși am o atracție mortală
pentru privirea moartă
a peștelui din farfuria mea.
i s-a șoptit în bucătărie
că eu fac fasoane.
discuția adevărată se poartă însă
cu pești aproape gătiți.
mijloc de viață.
împărtășirea unor străini
a evenimentelor
intime
e o adevărată despuiere oribilă.
pe scenă puiule
te vei bâlbâi încurcat.
nu ai spus care-ți sunt
prioritățile mondene.
e necesară o lămurire fină.
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să nu te jenezi neavând nimic
ce ar putea hotărî
în defavoarea ta.
am dorit să văd cum îți stă
cu mâinile de-a lungul corpului.
nu mai am curajul să împărtășesc
fericirea nespusă.
nu a mai rămas nimic de făcut.
am ajuns pură.
scrierea mea a devenit
îngustă.
tai cu lama cuțitului
în carne vie
dar am limita decenței sufletești:
linia peste care nu voi trece
nici dacă mă lași
să-ți scot un ochi.
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premoniție
hai la horă
pe câmpiile înverzite de gelozia
femeilor cu sânii mari
pe fetele subțirele
ca un lujer de frezie
cu sâni mici.
pentru a renaște
– mână în mână să tușim
ftizic luna martie
în mod elegant.
va veni vara
știu că va veni
ah ce
extravagantă erai mon amour
– mi-ai zis
je tʼaime toujours.

*
toamna au recidivat versurile melancolice
cu bărbații ce-și plâng
îmbătrânirea
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se trimit cățelușii cu inimioară virtuali
în loc de cuvinte
căci azi nu se mai vorbește
cu adevărat.
hai iar să alergăm
ținându-ne de mână
în zăpadă
să ne rostogolim copilărește
visând la ce a fost
că a fulguit undeva
prin nord.
de sub culoarea albă
au răsărit
macii-stropi
din roșul meu.
– perpetuumul mobile
nimic nou.

*
anotimpul
e neglijent cu noi
a furat viitorul.
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premonițiile mele
de poetă paranoică
au încetat
cu acea așteptare
îndelungată
a lui Godot
care
a
venit.
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era un timp înnegurat
definit de multe chenare negre
în care lumea trăia
vieți închistate
în nebulos și incertitudine.
o femeie cu pretenții de copil
o femeie-copil
a ales să-și coloreze viața
privind prin lentila
prospețimii
împrăștiate în juriul ei
fără niciun discernământ.
a știut că va fi bine și vesel
că lumea se va bucura
de încântarea ei vitală.
puterea culorii o cunoștea
din experiența vieților anterioare
în care a vindecat suflete sparte
cu puțin roz
și un pic de portocaliu.
albastrul cerului fiind doctoria
zborului fără aripi
nimeni nu purta aripi
în albastrul cerului.
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și vezi
un timp a mers cu doctoriceala empirică
ieșită din suflet pur
apoi au început să zică toți
că e simplu
doar joacă de copil
și au
mâzgălit cerul curat cu prostii
copiate
din rețete otrăvite
de ciudă hulpavă
invidie
și alte prafuri otravitoare
presărate în cutiile lor supraetajate
cu privire la mare
și marmură în loc
de parchet.
s-a făcut frig
pe dinăuntru.
unii
au început să se căsătorească
în plin proces de putrefacție.
culorile bucuriei s-au decojit
singure de pe pereți.
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zi oarecare
dimineață gri cenușie.
pisica se întinde căscând pe convertizorul cald
al televizorului cu imaginea știrilor de noapte.
portretul mamei ucise în fața copiilor
de băiatul altei mame.
părinții se disculpă:
„statul nu investește destul în educație
televizorul spală creierul
nu putem să ne urmărim copiii
clipă cu clipă... a ieșit o oră la jogling
apoi
am avut o simplă seară de familie am cinat
și am privit împreună un film
s-a culcat
jur că nu a ucis –
e copil cuminte”
aer static
liniște.
vecinul încă nu s-a spălat pe ochi.
câinii înțepeniți de frig
au uitat să latre.
marea s-a potolit sau valurile
au încremenit în aer.
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e ora de dimineață
când unii aleagă
și tu te întorci pe cealaltă parte
în somn.
trezită
privesc pe geam
orizontul dispărut
nedefinit ca imaginea ta
tremurată din mine.
fumuriu contur deformat
abur al răsuflării calde
în borealul viselor neîmplinite.
vegetez.
scriu încet toropită
în lenea plăpumii calde.
mă întind fără vlagă.
readorm în parfum de cafea.
o simplă leneșă dimineață
de iarnă.
între timp nu departe
o fetiță a pus în poșetă
cuțitul de pâine.
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l-a scos ca să-l înfigă adânc
în spatele unui alt copil
care a ieșit la joggingul de dimineață
cu un mic pekinez.
nu e școală azi.
e shabat
ziua odihnei.
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o vezi umblând pe străzile pustii
ascunsă în sine
adunată în frica ce o atacă.
a plecat dintre oameni.
inima îi plânge doar
pentru pisici flămânde
pentru câini pribegi
și pentru toate animalele arse
făcute scrum.
nu mai vrea un sine.
uite cum nu găsesc
nimic niciun cuvânt bun
sau gest de încurajare.
aș vrea să o scutur din răul ei teribil.
devine tot mai mică.
cad în golul ei.
vidul e ca o iubire stricată.
și nu mai aud privighetori
nici măcar mierle.
inima a încetat să zboare
prin norii mei pufoși.
balene imaginare
se sinucid pe fiecare mal.
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gri mat marea tace.
la capăt dantelează subțire
pe nisipul umed.
cerul gri ceva mai deschis cu o nuanță
moare plat pe un fondal lipsit de strălucire.
pavaj uscat cenușiu.
case decojite de beton.
între case nisipul greu.
șirul palmierilor deschide degetele
a cerere fără răspuns.
corbii zboară în zig și zag
zbor zbârnâit a ploaie
dar ploaia vine uscată
noroioasă.
nisipul din aer pătrunde între dinți.
nu e ploaie
e deșertul ce se lasă
ca un nor de lăcuste
peste pătratul verde
al gazonului de iarbă
amenajat cîinilor
în cei o sută de metri permiși
distanță de casă
o dată pe zi.
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aer rece metalic
și niciun om nici pasăre nici aer.
măsor numărând pașii până la sută
în mână cu punga mea
de grăunțe speciale
pentru pisicile de stradă.
nimeni.
nu pisică nu câine nu om.
pis pis strig în liniștea de ciment.
nisipul din aer
mi-astupă vocea.
insist cu îndârjire pis pis pis până când
un grup jalnic de umbre cu coadă
mi se apropie de picioare.
se lipesc tremurând de ele.
mă aplec aranjând în grămăjoare grăunțele
pentru fiecare din prietenele mele îmblănite:
tigruța roșcata cea galbenă neagra dungata
șchiopul numit zoro unu zoro doi albușorul
grey gri petrol gri ruseasca zăpăcilă pisălogul
încă un negru și motanul banditul cartierului
care azi nu mai pare fioros
ci doar un biet motan jigărit.
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respir fericită nisipul din aer
mai am prieteni
nu sunt singură în peisaj
și iar număr acea sută de metri permisă
urc cu mănușile și masca pe față scările
că nu am curaj să folosesc
liftul posibil infectat.
27. 3. 2020
a trecut aproape un an
azi 15 ianuarie 2021
nicio schimbare.
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cutume
1. realizez brusc cât de puțini suntem.
eu și noi cei câțiva cu simțirea ca o rupere de carne.
adevărul meu?
2. m-a lovit o teribilă deznădejde.
așa un gol în mine panica însiguratului ce neagă.
alegătorul de cursă lungă.
ce adâncă groapa nimicului
căruia i-am născut copiii mei.
vor fi înghițiți de gura lui hulpavă.
eu nu am nicio armă în mine.
nu mai am rezistența speranței.
atâta nimic și pustietatea de nimeni!
3. un copil zburdă.
aleargă după un balon sau fuge cu balonul legat de el.
va fi următoarea gaură neagră?
ce viitor!
ce viitor?
prolog:
gura ta se apropie din nou de gura mea.
îți văd dinții de foarte aproape.
mă vei mușca mă bate gândul să te las.
o dată. odată.
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alfabetul fricii
twilight.
spațiul dintre umbră și lumină
e un hohot.
înainte de trezire
trece prin tine transparent.
lasă spaima strecurată
printre oasele de la piept.
respiri adânc.
plătești cu o bataie de inimă
vama unui început de nouă zi.
cu reverberanța hohotului-ecou în tine
încerci curajul
ce te-ajută să respiri adânc.
ți-e atât de teamă
să iei de la capăt în pași mici
lumina.
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epilog din trecut (3 9 2015)
imperfect
important
inconștient
inconstant
imprevizibil
improbabil
insațiabil
permeabil de stupid
improbabil cinstit
probabil mințit
incorigibil naiv
imposibil
inadmisibil
credibil
copacul zgâriat cu promisiuni deșarte
a ramas zgribulit în miez
a murit.
agonie.
metronomul ticăie.
lăuntrul său împarte minutele
trei tictacuri
de iubire absurdă.
cinsprezece renunțări.
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bătăile neîncrederii sunt cele mai dure
tic tic suspiciuni tic
continuă munca de pisălog.
bate și sapă în ape prea adânci o agonie
să-mi întorc inima dinăuntru în afară
ca pe un buzunar din care golești tot mărunțișul
să cauți un bilețel cu un nume pierdut
sperând că e acolo-ascuns într-o cută dintre căptușeală.
să te cauți pe tine în tine fără să te recunoști
să uiți cât de mult ai fost
cât de puțin ești neștiind
cine vei fi.
e agonie să te pierzi în altcineva.
încetezi să exiști.
dragoste.
ce se poate spune despre ea
nimic.
doar recunoaște existența
în viața pulsantă din vena de pe tâmplă.
când mă gândesc la tine
și și mai știi tu gustul dulce
la amintirea sărutului
primul sau ultimul
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le încurc între ele tu fiind
același iubit imaginar perfect.
zbor pe vorbe de hârtie
vorbesc prea mult
cad.
dar voi zbura din nou.
voi fi ce vreau.
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în viața cealaltă am fost tot un fel de om
cu frici și sentimente
țin minte cum zburam sub petalele margaretelor
să mă ascund de coarnele cerbilor
ce se încurcau între ele.
imaginează-ți că ești dumnezeul țânțarului:
l-ai distruge sau ai creea un bărbat
din aripa lui transparentă
un bărbat după chipul și asemănarea lui?
continui zborul meu colorat
fiind de-acord să devin propriul meu
dumnezeu.
îmi zic că e bine așa
și că voi schimba niște sensuri
în lumea mea paralelă
în care am plecat ca într-o excursie
în străinătate.
sunt turista vieții mele
cu un geamantan enorm.
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beatrice bernath:

„dumnezeu e trist/
foarte trist”
(douăzeci și două de picturi)
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Referințe critice

«Beatrice Bernath […] oscilează între desen, arte plastice, scris
[…]. O artă într-o manieră vădit răzvrătită, impulsivă, profund
expresionistă . Subiectele preferate sunt femeia, peștii, marea, peisajul
urban imediat și interacția dintre artist cu mediul său. Care nu este
nici plăcut, nici foarte estetic, nici armonios, ci veșnic se cere
modelat, digerat, corectat din mers. Marșul acesta între trivial și vis,
existența brutală vizavi de idealul frumuseții utopice, oscilarea între
infinite obstacole și survolarea lor cu maliție […] stau la cheia
succesului Beatricei Bernath./ Poezia ei este o litanie personală, un
scroll al mondenului presărat de emoții și de neliniști de magnitudini
fluctuante. […] Artista circulă liber între un paradis imaginar și unul
concret, plin de dileme. Dacă dadaismul postula refuzarea nebuniei
lumii și inventarea unui arte noi, B.B. se conformă mai ales prin
colajele sale picto-vizuale. […]
Folosește stări descriptive, emoționale, uneori tranzacții
psihologice cu ea însăși […]. Dadaismul s-a epuizat după o
efervescență explozivă care a catalizat apariția suparealismului
european, a promovat îndrăzneala, visul, scrisul automat , negând tot
ce era rece, precis și bine definit. Trăim într-o lume relativă, cuantică,
în care Pisica lui Schrödinger ne învață că adevărul ni se dezvăluie
numai cand îl cercetăm de la o distanță decentă.
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[…] Beatrice trăiește un proces evolutiv în scris, se distilează și
se rafinează la marginea cuvintelor. Într-o conferință ținută la ICR –
Tel Aviv, încercam să demonstrez că în Israelul de azi, în limba
română (cel puțin) nu se mai pot produce capodopere. Lipsesc
ingredientele unei mari și radicale literaturi care nu se poate naște întro societate lipsită de mentori, de etică, care, fărâmițată în sute de
cioburi conceptuale, produce un caleidoscop care cu greu strălucește
în lumina și arșița acestor locuri. B. B. rămâne o excepție proaspătă
[…].»
Adrian Grauenfels
«Beatrice Bernath [...] se aşează nonşalant în prelungirea poeziei
de avangardă, înnoită de spiritul postmodernităţii. Ca artist plastic,
creează grafică și pictură oscilând între expresionism și suprarealism.
[...] Poeta [...] ne propune [...] o alternativă la realitate, exprimată sub
formă de dicteu automat suprarealist sau dadaist. Dar asta nu
înseamnă renunţarea la sens, la luciditate, la pasiune trează. [...] În
imagistica unora dintre poeme se simte artistul plastic [...]. Lirica
erotică a poetei trimite către antagonismele afective implicate în eros,
între carnalitate, turmentare şi suferinţă. [...] În unele poeme se simte
fascinaţia detaliilor, a gesturilor şi a obiectelor zilnice însufleţite de
vieţuire şi convieţuire. Lirica vieţii cotidiene devine uneori
hiperrealistă. [...] Are un soi de fragilitate bătăioasă şi hipersensibilă.
Liberă de orice convenţie şi pudibonderie.»
Zoltan Terner

«B. B. sau Betty sau Beatrice Bernath este un fenomen. Cei care
o cunosc în persoană nu pot scăpa de farmecul și prezența ei
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magnetică. Cei care îi cunosc întâi doar cărțile sau doar picturile se
află la începutul unei explorări a unei personalități artistice complexe
cu multe fațete. [...]
Am răspuns invitației [...] de a-i vizita expoziția organizată în
Haifa, la Casa Artiștilor, pe una dintre străzile laterale ale splendidului
bulevard al Coloniei Germane de la poalele Grădinilor Bahailor, locul
care oferă una dintre cele mai spectaculoase panorame din Israel și
poate din tot bazinul Mediteranei. A fost o întâlnire pasionantă și
interesantă. Lucrările erau expuse într-o dezordine care aducea mai
degrabă a atelier decât a galerie. Contribuia la aceasta și una dintre
caracteristicile stilului plastic al lui Beatrice. Spațiul este folosit în
mod inegal. Întotdeauna ai impresia că este vorba despre „work-inprogress”, poate chiar este în multe cazuri. Stilul ei este foarte
spontan. [...]
Legătura artistei cu tradiția plastică și culturală românească,
israeliană și universală avea să mi se dezvăluie în anii care au urmat.
Enciclopedismul și multi-culturalismul nu este o invenție a secolului
20 și a avangardei sale. [...] Aceste caracteristici ale avangardei
românești și universale din anii 20 și 30 ai secolului trecut pot fi
regăsite și în lucrările plastice ale lui Beatrice Bernath. La ea materia
se supune ideii și ideea se regăsește în materie, fie că este vorba
despre pictură, fotografie, colaj.
Dacă ar trebui să aleg doar una dintre caracteristicile esențiale
ale creațiilor literare și plastice ale lui Beatrice, cred că aș menționa
libertatea. În tot ceea ce face în arte și în scris ea pare să caute
exprimarea sinceră și fără rețineri, în formă și în conținut. Există o
simbolistica și elemente care revin (păsările, corpul omenesc, ochii,
ah, ochii din picturile lui Beatrice!) însă spre deosebire de tradiția
expresionistă, simbolul nu pune stăpânire pe mesaj. Precum în cazul
multor alți artiști de valoare, libertatea se transformă în valoare
datorită unei arderi interioare, dar și ca urmare a unei formații artistice
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academice solide. Aveam să primesc o dovadă a acestei excelente
pregătiri de bază culturale când am vizitat împreună cu ea și cu un
grup de prieteni o expoziție a gravurilor lui Goya. Beatrice ne-a fost
ghid expert, dovedind cunoștiințe profunde de istorie a artei și de
tehnici de creație, ca și un talent vizibil de a explica și de a se face
înțeleasă și de un public mai profan. [...]
Simbolurile revin și trec dintr-un domeniu în celălalt, din forme
în cuvinte și din text în culori. Există influențe universale și cea a
generațiilor beat și pop din arta și poezia anglo-saxonă pare dintre cele
mai evidente, și există și o radiație a urgenței isterice a peisajului și a
realității israeliene, cu căldura oamenilor, ariditatea pietrelor, culorile
infinite ale mării și amenințarea perpetuă a violenței și a războiului.
Folosirea limbii române la Beatrice Bernath este o experiență și ea
specială. [...] Româna nu este nici limba ei maternă și nici limba pe
care o folosește curent azi în viața de zi cu zi. Și totuși, în românește,
Beatrice este fluidă atunci când scrie poezie. [...]
Talente multiple s-au întâlnit în ea, și neliniștea nu o lasă să
stagneze. În cea ce privește evoluția sa viitoare, aș fi surprins doar
dacă Beatrice Bernath nu ar continua să ne surprindă.»
Dan Romașcanu
«O lume autoreferențială își face simțită prezența și se topește în
magma limbajului. Un amestec inextricabil de lumi (reale și
ficționale) conferă textului plastic și poetic acea unicitate
recognoscibilă a unui artist adevărat. Referința este aici peremtorie –
B. B. este un artist veritabil, complex și ambivalent. Această
ambivalență este oarecum surprinzătoare – să ne imaginăm o
admirabilă Frida Kallo care scrie poezie. Un exercițiu de admirație
(virtuală) care ar devoala intimitatea sufletească a unei feminități
irezistibile. […] O alchimie a realului este detectată în opera sa grație
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unei disponibilități de captatio a realului și visului deopotrivă.
Acordăm aici lui captatio sensul său originar de inserție vicleană pusă
în slujba unui scop (auto)propus. Iar scopul artistei noastre este
fundamental existențial. Îmi amintesc evocarea, într-o poezie, a
întâlnirii cu un galerist care îi nega dreptul de a fi promovată
profesional invocând timpul biologic. Iar artista se repliază în
prezentul arderii unei țigări... căci dreptul său de ex-primare este
primordial. Posedă totul – fervoare artistică, demonul/daimonul
creației, imaginația, și ,,trucurile” stilistice adecvate și exersate în
explorarea imaginară a realului și a utopiei, dar și visarea
fantasmatică. Adăugăm aici o imensă și vulnerabilă sensibilitate în
raport cu ,,transparența răului” sau ,,banalitatea răului”. E posibil ca
această rană incomplet cicatrizată în fața barbariei să fie liantul
existențial și ethos-ul unificator al unei întrgi rase biblice.
Opera vizuală a artistei rezidă în desene, nuduri pictate, portrete,
bestiare, colaje, assamblaje, imagini digitale. O panoplie de imagini
coerente și expresive care corespund unei poetici personale bine
conturate și originale. Artist autentic, B.B. cunoaște bine imageria
vizuală a istoriei artei; deși nu o ignoră, o abordează în răspăr, a
rebours, prin urmare nu e tributară nimănui. De aici derivă dificultatea
critică de etichetare. Semnalăm doar urme neodada, neoexpresioniste,
vagi semnalente suprarealiste sau psihedelice. Prevalează aici un fel
de mim interior care acționează în virtutea unei libertăți interioare și
mențin aici recurența terminologică. B.B. se joacă cu mimetismul
iconic și reprezentațional, dar o face într-un fel special. Ludicul este
pandantul emoției, omniprezentă în imaginile vizuale și poetice,
ilustrând admirabil principiul ut pictura poesis. Detectăm un gest de
mim lăuntric pus întotdeauna în slujba suveranității sale – Emoția.
Aceasta devine sinonimă cu forța imaginantă a artistei. ,,Realismul”
său se convertește în ,,realism magic”, grație unei mișcări mimetice ce
acroșează emoția pură. Un portret ,,realist” devine albastru magic
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aproape halucinant. O mențiune specială merită colajele sale
digitalizate. Compoziții onirice, nuduri feminine somnambulești, o
atmosferă nictică, opere situate pe un traseu stilistic complex ce
presupune o experiență a simulacrului, o anihilare a prezenței până în
antecamera absenței și a nihilismului. O neantizare deliberată a
realismului fotografic care e dusă până în faza paroxistică. Dar
paroxismul, ne avertizează filosoful, nu este sfârșitul , ci exact cel
dinainte de sfârșit. Iar dovada vitalității sale artistice constă în inserția
cosmică a peștilor colorați și a diverselor lighioane ale Facerii într-o
lume percepută, totuși, ca aparținând simulacrelor.
În final, aș situa creația vizuală și poetică a artistei B.B. sub
zodia lui Narcis. O reflecție catoptrică în albia unui psiche erotizat și
plin de neliniște, un fel de Maelstrom psihanalitic în căutarea Sinelui.
Ioan Aurel Mureșan
«O carte neobişnuită publică [...] Beatrice Bernath şi Adrian
Grauenfels. Sub titlul (împrumutat, postmodern, din Gellu Naum)
„Doamnă e un poet sub masă” ne este propusă o carte-obiect, cu doi
autori care îşi împletesc discursurile într-un mod conştient, dar
nepremeditat. Beatrice Bernath este, pentru cine nu o cunoaşte,
plasticiană şi poetă, iar Adrian Grauenfels, poet şi animator cultural.
[...] Cartea de faţă este rezultatul unui dialog artistic spontan, atât între
ei, cât şi între genurile principale care îi definesc. Astfel, Beatrice
Bernath nu contribuie numai cu lucrările ei de grafică atât de speciale,
cât mai ales cu poeme [...]. Rezultatul este [...] o originală carteobiect, nu în sensul de bibelou bibliofil, ci de carte care se citeşte,
simultan, pe mai multe paliere. Modelul este, desigur, cel al
avangardei, de unde cei doi autori şi-au însuşit declarat lecţia creatoare
a spontaneităţii [...] Numai că semnate cu iniţiale (BB, respectiv AG)
şi aşezate în succesiune, dar într-o ordine aleatorie, textele îşi impun,
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parcă de la sine, propria logică şi propria cadenţă interioară. [...]
Adrian Grauenfels e un poet care combină cu o naturaleţe care îi este
proprie lirica de notaţie şi observaţie cu metafora suprarealistă, în
versuri puternice, unele chiar memorabile [...]. Beatrice Bernath,
dimpotrivă, parcă spre a contrazice mitul „gândirii în imagini” a
plasticienilor, este o poetă senzorială, atentă la interstiţiile
infinitezimale ale stărilor interioare şi, deopotrivă, ale limbajului [...].
Împreună, cele două limbaje poetice diferite se articulează intr-un
happening autentic, adică netrucat şi eliberat de ipocrizia unor
„sensuri ascunse”, în favoarea unui sens real: cel al bucuriei
neprefăcute a poeziei şi imaginii [...].»
Răzvan Voncu
«Da! Da, Da! […] Da, pentru că ȋntȃlnim o poezie care
completează portretul artistei Beatrice Bernath. Artist plastic, poet, B.
B. este ȋn căutarea unui echilibru intre formă şi ideea artistică. Uneori
ȋl găseşte iar rezultatul este unul mai mult decȃt benefic.
Dada, pentru că B. B. este o artistă care se simte ca peştele ȋn
apă ȋn Dada! Imbinare de suprarealism şi post post modernism, poezia
lui Beatrice Bernath captivează de la prima lectura, fără a fi deloc o
poezie facilă!
Neliniştită, curioasă, mereu ȋn alertă, mereu căutȃnd rostul ei
artistic, poeta Beatrice Bernath reuşeşte ȋn ceea ce ȋşi propune-să
intrige lectorul […].»
Gabriel Gherbăluță
«Există, probabil, destui artiști care nu sunt mulțumiți de cât și
cum pot spune într-un limbaj anume, într-un singur limbaj, simțindu-
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se limitați „tehnic” în raport cu amploarea trăirilor care se cer
exprimate. Dar, în același timp, sunt puțini artiști care au capacitatea/
harul de a folosi imaginea în completarea cuvântului, scriitori fiind,
sau de a folosi cuvântul în completarea imaginii, pictori fiind (folosesc
aici noțiunea de „pictor” în sensul ei larg – adică de „artist vizual”,
care recurge la mijloace diverse în procesul de creație). Iar Beatrice
Bernath se numără printre ei. Remarcabil, însă, e faptul că artista are
grijă să se mențină la un nivel profesionist atât în poezia, cât și în
compozițiile ei vizuale. În nici un moment calitatea operelor semnate
de Beatrice Bernath nu sugerează că am avea de a face cu un „violon
d’Ingres” într-o parte sau în cealaltă. Mai mult, maniera/ tipul de
expresivitate (ritmul, nervozitatea, cromatica etc.) este același, atât în
poezie cât și în creația vizuală, ceea ce denotă o coerență greu de
neglijat, o „marcă” de artist lesne de identificat. […]
Acesta e și rezultatul unei atitudini speciale: niciodată Beatrice
Bernath nu apare separată/ ruptă de uneltele sale (poate cu excepția
unor fotografii de tinerețe și adolescență, provenite din arhiva
personală), ba chiar se amestecă printre ele fie ca un „semn”, fie ca o
prezență care-și monitorizează „teritoriul”. Iată un mod de a-și asuma
opera și, totodată, de a-și etala condiția de artist.
Remarcabil, din nou, în această dinamică existențială, este
firescul, autenticitatea. Nicăieri – în poezie sau în proiectele/
proiecțiile plastice – Beatrice Bernath nu lasă impresia că „execută”/
elaborează/ compune un text sau o lucrare după reguli prestabilite.
Citindu-i poemele și / sau privindu-i creațiile vizuale, practic ești atras
într-un dialog, primești un mesaj care cere imediat un răspuns. Altfel
spus, artista nu se manifestă „mediat”, cu referințe la un virtual pachet
de norme față de care tu, cititor și/ sau privitor, trebuie să-i apreciezi
calitatea. Adică, între actul „estetic” și actul „artistic” (de câtăva
vreme se află în dezbatere diferența dintre cele două concepte, analiză
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impusă de apariția mișcărilor de avangardă), Beatrice Bernath îl
preferă pe cel din urmă.
S-ar putea spune, după afirmațiile mele anterioare, că intuiția
primează în creația lui Beatrice Bernath. E adevărat, în măsura în care
artisticul implică structural un proces intuitiv. Ceea ce nu exclude
reflecția. Și ea se coagulează mereu în jurul imaginii / imaginarului.
Căci nu există vreun text poetic fără conținut imagistic în opera lui
Beatrice Bernath, cum nu există desen/ pictură/ colaj etc. fără fior
poetic. […]
Nu e simplu să o încadrezi / plasezi pe Beatrice Bernath în
tabloul vast al artelor/ artiștilor contemporani. De fapt, presupun că
dorința ei (secretă?) este de a se alătura artiștilor neîncadrabili. Totuși,
formal (și provizoriu, evident), poezia ar situa-o în capitolul
„neosuprarealist” al cuprinzătorului și imprecisului „postmodernism”.
În timp ce limbajul plastic pe care-l folosește ar alinia-o la tendința
numită „noua figurație”, care combină elemente de „neoavangardă” și
„pop-art” cu contribuții originale propuse de fiecare artist în parte.
Totuși, dincolo de mobilitatea ei și de entuziasmul cu care
participă la evenimentele deschise numeroșilor artiști de azi, pentru
distincția lui Beatrice Bernath ar trebui stabilită o categorie separată!»
Emil Nicolae-Nadler
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